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اإننا نعي�ش 

فى عامل من 
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�سخره لنا واأمرنا 

بتعمريه فهيا بنا فى 
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وح�ساراته االإن�سانية لنكت�سف 

اأ�سراره وعجائبه التى ال تنتهى.



تقدمي

اأبناءنا الأعزاء طالب وطالبات ال�سف الأول الإعدادى ، مرحًبا بكم مرة اأخرى معنا فى الف�سل الدرا�سى 

الثانى لن�ستكمل تعلُّم الدرا�سات الجتماعية فنتعرف من خاللها ظواهر جغرافية اأخرى ومالمح من ح�سارتنا 

امل�سرية 

الظواهر الطبيعية: 

ا   نتعرف من خاللها املناخ وعنا�سره والأقاليم املناخية والنبات الطبيعى واأنواعه واأهميته ، كما نتعرف اأي�سً

الأخطار الطبيعية كالزلزل والرباكني والفي�سانات وال�سيول والنهيارات اجلليدية واأثرها على البيئة .

 ح�سارتنا امل�سرية:

نتعرف من خاللها احلياة الجتماعية فى م�سر القدمية، من حيث طبقات املجتمع وحقوق وواجبات الأ�سرة 

وامل�سكن وامللب�س واملاأكل والعادات والتقاليد فى الطعام واآداب الزيارة والعالقات الزوجية ، كما نتعرف اإبداعات 

امل�سرى القدمي فى الكتابة والأدب والعلم والعمارة والفنون لنعتز ونفتخر باأجدادنا القدماء ، ونقدر قيمة العلم 

ا املواطنة وكيف تكون مواطًنا �ساحًلا من خالل معرفتك  فى بناء احل�سارة امل�سرية احلديثة ، كما نتعرف اأي�سً

باحلقوق والواجبات اخلا�سة بك داخل املجتمع الذى نعي�س فيه .

وقد راعينا فى هذا الكتاب :

الهتمام باجلانب الوجدانى املتمثل فى تقديرك لعظمة اهلل فى تنوع الظواهر اجلغرافية من حولك ، وتقديرك 

جلهود امل�سرى القدمي فى قيام ح�سارته .

الهتمام باملهارات العقلية املختلفة كالتف�سري وال�ستنتاج وا�ستخال�س الدرو�س امل�ستفادة ، وقراءة اخلرائط 

والر�سوم البيانية، ومالحظة الظواهر اجلغرافية والتاأمل فيها ، وكتابة البحوث الق�سرية ، والتعامل مع م�سادر 

اأخرى غري الكتاب املدر�سى .

 ب�ساطة و�سهولة اللغة وحداثة املعلومات والبيانات الواردة بالكتاب.

 م�ساركتك الإيجابية والفعالة فى العملية التعليمية .

و يت�سمن الكتاب العديد من الر�سوم والأ�سكال واخلرائط املعرو�سة باألوان جذابة،  واملوظفة ب�سكل فعال لت�ساعدك 

على فهم املادة العلمية، واكت�ساب العديد من املهارات والجتاهات والقيم من خاللها .

وي�ساحب هذا الكتاب كتاب اأن�سطة وتدريبات مل�ساعدتك على تطبيق ما تعلمت، واكت�ساب عديد من املهارات.

اأخريا  نرجو من اهلل اأن نكون قد قدمنا لك فى هذا الكتاب من املعارف واملهارات والجتاهات والقيم ما ي�ساعدك 

على اأن تكون مواطًنا �ساحًلا مل�سرنا احلبيبة .

واهلل من وراء الق�سد وهو يهدى ال�سبيل .

املوؤلفون   
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? É këdÉ°U É kæWGƒe ¿ƒµJ ∞«c :∫hC’G ¢SQódG

.(äÉÑLGhh ¥ƒ≤M) áæWGƒªdG :≈fÉãdG ¢SQódG

. ¿ƒfÉ≤dGh âfCG :ådÉãdG ¢SQódG

 áæ```WGƒ````ªdG
áëdÉ`````°üdG
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  الف�سل الدرا�سى الثانى

المناخ والنبات الطبيعى

اأهداف الوحدة:

بنهاية هذه الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن : 	

يتعرف الخ�صائ�ص الطبيعية للأقاليم المناخية والنباتية .

يتعرف العلقة بين عنا�صر النظام البيئى .

يوزع الأقاليم المناخية والنباتية على الخريطة .

يقارن بين الخ�صائ�ص الطبيعية لكل من الأقاليم المناخية والنباتية المختلفة .

يحلل علقات التاأثير والتاأثر بين الظواهر الطبيعية على �صطح الأر�ص .

يو�صح العلقة بين الأقاليم المناخية والنباتية والحيوانية .

يحدد العوامل الموؤثرة فى مناخ الأقاليم المختلفة .

يو�صح العمليات الأ�صا�صية التى تحدد النظم الطبيعية للأر�ص .

يو�صح تاأثير العوامل الطبيعية فى تغير النظم البيئية.

يو�صح اأثر تفاعل الإن�صان مع النظم البيئية.

يقدم نماذج تو�صح دور الإن�صان والتكنولوچيا فى تعديل البيئة الطبيعية.

يقدر عظمة الخالق فى تنوع الأقاليم المناخية والنباتية .

درو�ص الوحدة:

ُر اْلُمَناِخ .     الدر�ص الأول : َعَنا�صِ

ُة . الدر�ص الثانى : الأََقالِيُم اْلُمَناِخيَّ

ِبيِعىُّ َواْلَحَيَواُن. َباُت الطَّ الدر�ص الثالث : النَّ

الوحدة الأوىل
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الوحدة الأولى

الدرا�سات الجتماعية - ال�سف الأول الإعدادى

ــُر اْلـُمــَناِخ َعَنـا�صِ

	تحديد المق�صود بـــ : طق�س ، مناخ ، رياح .

	تحديد عنا�صر المناخ .

	تف�صير العالقة بين الحرارة والرياح والأمطار .

	توزيع المناطق الحرارية الرئي�صية على �صكل للكرة الأر�صية.

	تحديد اتجاهات الرياح الدائمة على �صكل  للكرة الأر�صية.

	تو�صيح تاأثر الإن�صان بعنا�صر المناخ المختلفة 

تقدير حكمة اهلل فى تنوع المناخ على �صطح الأر�س.

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

	ح�صن ا�صتخدام الموارد وتنميتها.

	المهارات الحياتية.

َهِذِه  ُل  وَّ
َواأَ  ، اْلَحَياِة  ِر  َعَنا�صِ ِبُكلِّ  َدَها  َوَزوَّ  ، لالإِْن�َصاِن  ا 

ًّ
ُم�ْصَتقر ِلَتُكوَن  �َس 

ْ
الأَر  ُ اهللَّ َخَلَق  َلَقْد 

بَح ِنظاًما ِبيئًيا  �ِس َحتَّى ُت�صْ
ْ
ِر ُهَو اْلُمَناُخ ، َفِباْخِتاَلِفِه َتْخَتِلُف اأَ�ْصَكاُل اْلَحَياِة َعَلى الأَر اْلَعَنا�صِ

َباُت فى َعالَقٍة ُمَتَكاملٍة َوُمَتواِزَنٍة . الًحا ِلَيعي�َس ِفيه الإْن�َصاُن َوالَحَيواُن َوالنَّ �صَ

النظام البيئى : هو نظام مفتوح 

تتفاعل فيه عنا�صر البيئة 

المختلفة من طاقة ال�صم�س 

والمياه والنبات والحيوان والإن�صان 

لتخرج منه فى �صورة اأخرى . 

َهْل َتْعلُم...؟

الظواهر  جميع  فى  توؤثر  التى  الطبيعة  العوامل  اأحد  فالمناخ 

وغير  مبا�صر  ب�صكل  الأر�صية  الكرة  �صطح  على  والب�صرية  الطبيعية 

ال�صيء والإفراط للتكنولوجيا الم�صرة  مبا�صر، ولكن مع ال�صتخدم 

للبيئة اأدى لحدوث تغيرات مناخية حادة كارتفاع درجات الحرارة 

وانت�صار الجفاف والت�صحر والأعا�صير فى جهات مختلفة من �صطح الأر�س. 

ِر الَحياِة َوهو الُمَناِخ ...  ل َعَنا�صِ َف اأوَّ
َّ
والآن َتَعاَل َمَعنا ِلنتَعر

الدر�س الأول

يَرٍة َقْد َتُكوُن َيْوًما اأَْو َيْوَمْيِن اأَْو اأُ�ْصُبوًعا ِمْن َحْيُث  ٍة َق�صِ ق�ِس فُهو َحاَلِة الَجوِّ ِفى َفْتَرٍة َزَمِنيَّ الطَّ

. 
ُ
َياُح، َواْلَمَطُر 

ِّ
اْلَحَراَرُة ، َوالر

اًل ، اأَْو �َصَنًة ِمْن َحْيُث  ٍة َطِويَلٍة َقْد تُكوُن �صهًرا ، اأَْو َف�صْ اأما الُمَناخ فُهو َحاَلِة الَجوِّ ِفى َفْتَرٍة َزَمِنيَّ

َياُح، َواْلَمَطُر .
ِّ
اْلَحَراَرُة ، َوالر

ُل ِفى الفترة الزمنية التى يغطيها و�صف حالة الجو. ْق�ِس َواْلُمَناِخ يَتَمثَّ ُق َبْيَن الطَّ
ْ
اإًِذا اْلَفر

ن�صاط )1( لحظ وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

اِلى : ْكِل التَّ ِر اْلُمَناِخ ِمْن ِخاَلِل ال�شَّ َوالآَن َتَعاَل َنَتَعرَّْف َمًعا َعَلى َعَنا�شِ
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وتختلف   ، الُمَناِخ  ِر  َعَنا�صِ اأََهمُّ   
َ
ِهى

َدَر  ِمْن َمَكاٍن لآَخر ، َوُتَعدُّ ال�صم�س َم�صْ

ْوِء َواْلَحَراَرِة َعَلى �صطح الأَْر�ِس ،  ال�صَّ

َدَرَها َواِحٌد ؟! نَّ َم�صْ
َوَلَعلََّك َت�ْصاأَُل: َكْيَف َتْخَتِلُف َدَرَجاُت اْلَحَراَرِة َعَلى �صطح الأَْر�ِس َرْغَم اأَ

عنا�صر المناخ

الأمطارالحرارة
ال�صغط الجوى

والرياح

تختلف درجات الحرارة نتيجة لما يلى:

ُز الأََماِكُن اْلَقِريَبُة ِمْن دائرة ال�ْصِتَواِء  َبِة ِلَدَواِئِر اْلَعْر�ِس : َحْيُث َتَتَميَّ �صْ 1 - اْخِتاَلُف َمْوِقِع اْلَمَكاِن ِبالنِّ

ِتَفاِع َدَرَجِة َحَراَرِتَها ، َبْيَنَما َتِقلُّ َدَرَجُة اْلَحَراَرِة ُكلََّما َبُعْدَنا َعْنُه �َصَماًل َوَجُنوًبا  
ْ
ِبار

ًة ِعْنَد دائرة ال�ْصِتَواِء ، َوَماِئَلًة ُكلََّما َبُعْدَنا َعْنُه . َة َتُكوُن َعُموِديَّ نَّ الأَ�ِصعَّ
َبُب ؟  لأَ َفَما ال�صَّ

. اِري�ُس ِفى َدَرَجِة اْلَحَراَرِة ِب�َصْكٍل َعامٍّ ُر التَّ�صَ ثِّ اِري�ُس : ُتوؤَ �صَ 2-  التَّ

تقل درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن �صطح البحر بمعدل 150 متًرا.

لذلك يغطى الجليد القمم الجبلية المرتفعة رغم وقوعها فى مناطق حارة مثل جبل كينيا.

اْلَحَراَرُة:

ِة : َحاِت اْلَماِئيَّ 3 - اْلُقْرُب اأَِو اْلُبْعُد َعِن اْلُم�َصطَّ

ِة  َحاِت اْلَماِئيَّ ُز اْلَمَناِطُق اْلَقِريَبُة ِمَن اْلُم�َصطَّ َتَتَميَّ

ا  مَّ
اأَ �صتاًء.  وبدفئها  ْيًفا  �صَ َحَراَرِتَها  ِباْعِتَداِل 

َوَباِرَدًة  ْيًفا  �صَ ًة 
َّ
َحار َفَتُكوُن  اْلَبِعيَدُة  اْلَمَناِطُق 

نَّ اْلِمَياَه َتْعَمُل َعَلى َتْلِطيِف 
َبُب ؟  لأَ �ِصَتاًء، َفَما ال�صَّ

َدَرَجِة َحَراَرِة اْلَمَناِطِق اْلَقِريَبِة ِمْنَها .

ن�صاط )2( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات
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اْلِغَطاُء  َيْمَنُع   : َباِتىُّ  النَّ اْلِغَطاُء   -4

وِل  اْلُو�صُ ِمَن  ْم�ِس  ال�صَّ َة  اأَ�صعَّ  
ُّ
َباِتى النَّ

َحَراَرُتَها،   َتِقلُّ  َوِبَذِلَك  �ِس، 
ْ
ِلالأر ُمَبا�َصَرًة 

اْلَمْزُروَعِة  َواْلَمَناِطِق  اْلَغاَباِت  ِفى  َكَما 

َعِن اْلَمَناِطِق اْلَمْك�ُصوَفِة .

ى  َهاُر َتَتَلقَّ َهاِر :  ُكلََّما َطاَل النَّ 5- ُطوُل النَّ

ِل  ِتَفاِع َدَرَجِة اْلَحَراَرِة َكَما ِفى َف�صْ
ْ
ى اإلى ار ا ُيوؤَدِّ  ، ِممَّ

ِّ
ْم�ِصى ًة َكِبيَرًة ِمَن الإِ�ْصَعاِع ال�صَّ يَّ �ُس َكمِّ

ْ
الأَر

ْت َدَرَجة اْلَحَراَرِة َتاِء اْنَخَف�صَ ِل ال�صِّ َهاُر َكَما ِفى  َف�صْ َر النَّ ال�صْيف  َوُكلََّما َق�صُ

ُة: ُق اْلَحَراِريَّ اْلَمَناِطِ

َوَنِتيَجًة لْخِتاَلِف َدَرَجاِت الَحَراَرِة َعَلى �َصْطِح الأَْر�ِس ، َقاَم الُعَلَماُء ِبَتْق�ِصيِمِه اإَِلى َمْجُموَعٍة ِمَن الَمَناِطِق 

 دائرة ال�ْصِتَواِء ... َفَما ِهَى ؟
ْ
ِة الُمَتَماِثَلِة فى درجة الحرارة والتى تقع َعَلى َجاِنَبى الَحَراِريَّ

بين  تمتد  الحارة:   المدارية  المنطقة   -1

ويمر  جنوبًا  و°30  �صماًل  دائرتى عر�س °30 

حارة  المنطقة  وهذه  ال�صتواء  دائرة  بو�صطها 

طوال العام.

بين  تمتدان  المعتدلتان:   المنطقتان   -2

دائرتى عر�س 30°:60° �صماًل وجنوبًا وهما:

دائرتي  َبْيَن  وَتْمتّد  الَدِفيئٍة  الُمْعتَدَلٍة  الِمنطَقٍة  اأ- 

َحارٍّ  ِب�صْيٍف  َوَتَتميُز     ، جنوبًا  و  �صماًل   °45  :°30

َو�ِصَتاٍء ُمعتِدٍل .

َبيَن  وتمتدان   الَباِرَدٍة  الُمعتِدلٍة  الِمنطَقٍة   - ب 

َوَتَتميُز ِب�صْيٍف ُمعتِدٍل َو�ِصَتاٍء َبارٍد . َداِئرتى َعر�ٍس 45°:60°�صماًل و َجنوًبا 

دائرتي عر�س °60 :°90  َبيَن  َراِن  وَتنح�صِ ِة  َماليِة والَجنوبيَّ ال�صَّ تاِن  الُقطِبيَّ الِمنطَقَتاِن   -3 	

ديدِة َطَواَل الَعاِم .  �صماًل وجنوبًاوَتَتميزاِن ِبالُبروَدِة ال�صَّ

ن�صاط )3( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

القطب ال�صمالى

القطب الجنوبى

     

دائرة الأ�صتواء

المنطقة الباردة ال�صمالية

المنطقة المعتدلة ال�صمالية

المنطقة المعتدلة الجنوبية

المنطقة الباردة الجنوبية

ـــارة
ةالـح

داري
ة  الم

قـــ
طـ

نــ
الم

°90

°90

�صماًل

جنوبًا

املناطق احلرارية فى العامل

60°�صماًل

60°جنوبًا

30°�صماًل

30°جنوبًاً

�صفر
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ن�صاط )4( فكر واأجب بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات

من  يت�صح  م�صر:   فى  الحرارية  المناطق 

الخريطة اأن: 

الجزء ال�صمالى من م�صر يقع فى المنطقة المعتدلة 

الدفيئة.

المدارية  المنطقة  فى  يقع  م�صر  م�صاحة  معظم 

الحارة.

ن�صاط )5( لحظ واأكمل بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات

اْلَجوِّىِّ  ْغِط  ال�صَّ َمَناِطِق  اْخِتاَلِف  اإَِلى  اْلَحَراَرِة  َدَرَجاِت  اْخِتاَلُف  ُيوؤَدِّى 

َواْلَمَناِطُق   ، ُمْنَخِف�ٍس  ْغٍط  �صَ َذاَت  َتُكوُن  اْلَحَراَرِة  َتِفَعُة 
ْ
اْلُمر َفاْلَمَناِطُق   ،

َتِفٍع. 
ْ
ْغٍط ُمر ُة اْلَحَراَرِة َتُكوُن َذاَت �صَ ُمْنَخِف�صَ

ْغِط  ُك اْلَهَواُء حركة اأفقية ِمْن َمَناِطِق ال�صَّ ْغِط َعَلى �َصْطِح الأَْر�ِس َيَتَحرَّ َوَنِتيَجًة لْخِتاَلِف َمَناِطِق ال�صَّ

: 
َ
اِلى ْكَل التَّ ْغِط اْلُمْنَخِف�ِس َعَلى �َصْكِل ِرَياٍح ُمْخَتِلَفِة الأَْنَواِع . َلِحِظ ال�صَّ اْلُمْرَتِفِع اإَِلى َمَناِطِق ال�صَّ

اأنواع الرياح

رياح يومية رياح محلية رياح مو�صمية رياح دائمة

عك�صية ن�صيمالهبوب الخما�صين�صتوية�صيفيةقطبيةتجارية

البر

والبحر

ن�صيم

الجبل

والوادى

َياُح: ْغُط َوالرِّ ال�صَّ
المناطق مرتفعة الحرارة ي�صخن 

بها الهواء وتقل كثافته ويخف 

وزنه فيرتفع لأعلى مكونا منطقة 

�صغط منخف�س، والعك�س �صحيحًا 

بالمناطق منخف�صة الحرارة.

معلومة اإثرائية

خريطة )1( املناطق احلرارية فى م�رص
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لحظ اتجاه الرياح الدائمة ومناطق ال�صغط الرئي�صة من خالل ال�صكل 

ال�صابق وناق�س معلمك

ُة : َتْحُدُث َنِتيَجَة َتَجاُوِر ِم�َصاَحاٍت َكِبيَرٍة ِمَن اْلَياِب�ِس  ِميَّ َياُح اْلَمْو�صِ َثاِنًيا : الرِّ

 َنْوَعاِن :
َ
ِلِم�َصاَحاٍت َكِبيَرٍة ِمَن اْلِمَياِه َوُكلٌّ ِمْنُهَما ُيْخَتِلَف ِفى َدَرَجِة اْلَحَراَرِة َعِن الأُْخَرى ، َوِهى

ٌة : ِرَياٌح ُمْمِطَرٌة . لأنها تهب من الماء اإلى الياب�س  ْيِفيَّ ٌة �صَ ) اأ ( ِرَياٌح َمْو�ِصِميَّ

ٌة . ٌة : ِرَياٌح َجافَّ ٌة �ِصْتِويَّ )ب( ِرَياٌح َمْو�ِصِميَّ

 
ٍّ
َمَحلِّى َتاأِْثيٍر  َذاُت  ِرَياٌح   

َ
ِهى  : ُة  اْلَمَحلِّيَّ َياُح  الرِّ َثالًثا: 

ِمْثَل  الأَْر�ِس  �َصْطِح  ِمْن  َمحُدوَدٍة  َمَناِطَق  َفْوَق  َتُهبُّ 

لٌة ِبالرَِّماِل  َر َوِهى ِرَياٌح ُمحمَّ ِرَياِح اْلَخَما�ِصيِن ِفى ِم�صْ

َوالأْترَبِة ورياح الهبوب بال�صودان.

َتْحدُث  والَبْحِر   
ِّ
الَبر َكَن�صيِم   : ُة  اْلَيْوِميَّ َياُح  الرِّ َرابًعا: 

والِمَياِه  الَياِب�ِس  َعلى  الَحَرارِة  لْخِتالِف  َنتيَجًة 

ا  اأي�صً وَينَتمى   . واللَّيِل  النَّهاِر  اأْثناَء  الُمَتَجاِورْيِن 

ياِح )ن�صيم الجبل والوادى(
ِّ
ذا النَّوِع ِمن الر اإلى َهَ

ن�صاط )6( �صنف واأكمل بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات

هواء

�صاعد

دافئ

ياب�س

هواء بارد

ال�صم�س

�صورة)1(

هواء

�صاعد

دافئ

هالل

هواء بارد

ماء ياب�س

�صورة)2(

O O

ونتعرف عليها من خالل ال�صكل المقابل :

 الرَِّياُح الَِّتى َتُهبُّ ِباْنِتَظاٍم ُطوَل 
َ
اِئَمُة : ِهى َياُح الدَّ ًل : الرِّ اأَوَّ

ْغِط  ال�صَّ َمَناِطِق  اإَِلى  اْلُمْرَتِفِع  ْغِط  ال�صَّ َمَناِطِق  ِمْن  اْلَعاِم 

ْكَل الَّذى اأَماَمك..  اْلُمْنَخِف�ِس ،َوِلَمْعِرَفِتَها َلِحِظ ال�صَّ

نجد ثالثة اأنواع للرياح الدائمة هى:

اأ- الرياح القطبية: تهب من منطقتى القطب ال�صمالى 

والقطب الجنوبى ذات ال�صغط المرتفع متجهة اإلى 

ذات  والجنوبية  ال�صمالية  القطبيتين  الدرائرتين 

ال�صغط المنخف�س.

ب - الرياح العك�صية: تهب من دائرة عر�س 30° �صمال 

وجنوبا متجهة اإلى الدائرتين القطبيتين.

 °30 عر�س  دائرة  من  تهب  التجارية:  الرياح  ج- 

ذات  الإ�صتواء  دائرة  اإلى  متجهة  وجنوبا  �صمال 

ال�صغط المنخف�س.

الرياح الدائمة ومناطق الضغط الرئيسية

يتم تحديد اتجاه الرياح من 

المنطقة التى تهب منها، مثال: 

الرياح التجارية فى ن�صف الكرة 

ال�صمالى يكون اتجاهها �صمالية 

�صرقية.

معلومة اإثرائية
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َياُح 
ِّ
ِة ، َتْحِمُل الر َحاِت اْلَماِئيَّ �ِس َوَت�ْصِخيِن اْلَحَراَرِة ِلْلُم�َصطَّ

ْ
َياِح َعَلى �َصْطِح الأَر

ِّ
َوَنِتيَجًة ِلَحَرَكِة الر

�ِس:
ْ
ُبَخاَر اْلَماِء ِلَت�ْصُقَط الأَْمَطاُر ، َوَتُدبُّ اْلَحَياُة َعَلى �َصْطِح الأَر

: 
َ
اِلى ْكَل التَّ ُة اأَْنَواٍع ، ِلَمْعِرَفِتَها َلِحِظ ال�صَّ - َوِلالأَْمَطاِر ِعدَّ

ن�صاط )7( الكلمات المتقاطعة بكتاب الأن�صطة والتدريبات

المطر الت�شاعدى

بخار  ل�صعود  نتيجة   : ت�صاعدى  مطر 

الماء لطبقات الجو العليا فيبرد الهواء 

ويتكاثف وي�صقط على �صكل مطر غزير 

بالمنطقة ال�صتوائية.

المطر الت�شاري�شى

ل�صطدام  نتيجة   : ت�صاري�صى  مطر 

الماء بالجبال  المحملة ببخار  الرياح 

فيتكاثف  الهواء  فيبرد  لأعلى  فت�صعد 

بخار الماء وي�صقط على �صكل مطر.

المطر الإع�شارى

هواء  لتقابل  نتيجة   : اإع�صارى  مطر 

بارد وهواء �صاخن محمل ببخار الماء 

في�صعد الهواء ال�صاخن لأعلى فيتكاثف 

فت�صقط الأمطار ي�صحبها رعد وبرق.

اأمطار

هواء جاف

هواء دافئ ممطر

اأنواع المطر

الأَْمَطاُر:

َتفُع اإلى اأْعَلى َويُحلُّ َمحلَّه َهَواٌء بارد  
ْ
)1( ِفى النَّهاِر َترَتفُع َدرَجُة َحَرارِة الَهواِء َفوَق الَياب�ِس َفير

اهَرُة ِبَن�صيِم الَبْحِر . ِمْن َناِحيِة الَبحِر َوُتعرُف َهذه الظَّ

َتفُع  َويُحلُّ َمحلَّه َهَواٌء  بارد َيهبُّ 
ْ
)2( َوِفى اللَّيِل َيُكوُن الَهواُء َفوَق الَماِء اأَْدَفاأ ِمْن َهواِء الَياب�ِس َفير

. 
ِّ
ر اهرُة ِبَن�صيِم البَّ ى َهذه الظَّ  َوُت�صمَّ

ِّ
ر ِمْن َناحيِة البَّ

: ورَتيِن )1( ، )2( َنجُد اأنَّ ِبُمالَحَظِة ال�صُّ
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الَّتى      الزَّمنيِة  الَفترِة  َيتمثُل ِفى  الطق�ِس والُمناِخ  َبيَن  الَفرَق    - 1

يَغطيَها َو�صُف َحالِة الَجِو .

ياِح والَمطِر. 
ِّ
2 - َعنا�صَر الُمناِخ َتَتمثُل فى الَحَرارِة وال�صْغِط والر

3 -الَحرارَة هى اأهمُّ َعنا�صِر المَناِخ  .

�ِس .
ْ
4 -َكمياِت الَمطِر َتختلُف ِمن َمكاٍن لآَخَر َعلى �َصطِح الأر

5 - الَعالَقَة َبين الَحرارِة وال�صْغِط َعالقٌة َعك�صيٌة  .

6 - الَمناِطَق الَحراريَة َتَت�صاَبُه َعلى َجاِنَبى دائرة ال�ْصتواِء .

�ِس يعدُّ ِنعمًة مْن ِنعِم اهلِل.
ْ
7 - َتنوَع الُمناِخ َعلى �َصطِح الأر

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

َتْوِزيُع الأَْمَطاِر:

اِت اْلَمَطِر َعَلى  يَّ َجاَهاِتَها ، َواأَْنَواِع الأَْمَطاِر اإَِلى اْخِتاَلِف َكمِّ ياِح ، َواتِّ ى اْخِتاَلُف اأَْنَواِع الَرِ دَّ
َوَقْد اأَ

�ِس ......... ِلَمْعِرَفِة َذِلَك ؛َلِحِظ اْلَخِريَطِة .
ْ
�َصْطِح الأَر

لحظ من الخريطة اأن هناك:

- مناطق غريزة الأمطار مثل المناطق الواقعة حول دائرة ال�صتواء.

- مناطق متو�صطة المطر مثل المناطق الواقعة على ال�صاحل ال�صمالى للبحر المتو�صط.

- مناطق نادرة الأمطار مثل ال�صحراء الكبرى فى �صمال اإفريقيا.

)ناق�س مع معلمك اأمثلة اأخرى لتلك المناطق(

اأوروبا

اأفريقيا

ال�صحراء الكبرى

اآ�صيا

اأ�صتراليا

اأمريكا ال�صمالية

اأمريكا الجنوبية

دائرة الأ�صتواء

اأنتاركتيكا

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س

خريطة )2( توزيع كميات الأمطار فى العامل
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ُة الأََقاِليُم اْلُمَناِخيَّ

 تحديد المق�صود بـــ : اإقليم مناخى .

 ت�صنيف الأقاليم المناخية .

 توزيع الأقاليم المناخية على خريطة العالم

 و�صف خ�صائ�س كل اإقليم مناخى .

 تقدير حكمة اهللَّ تعالى فى تنوع الأقاليم المناخية .

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

العولمة .

ح�صن ا�صتخدام الموارد وتنميتها. 

 البيئة وحمايتها وتجميلها.

الدر�س الثانى

ًعا  �ِس ُمَتَنوِّ
ْ
َكاُمِل ، َوَجَعَل ُمَناَخ الأَر ِع َوالتَّ َنوُّ �ِس َعَلى اأَ�َصا�ِس التَّ

ْ
ٍء َعَلى الأَر

ْ
ُ ُكلَّ �َصى َلَقْد َخَلَق اهللَّ

ِر  َع اأَ�ْصَكاُل اْلَحَياِة َعَلْيَها ، َفُهَو اأََهمُّ َعَنا�صِ َوُمْخَتِلًفا ِمْن َمَكاٍن لآَخَر ، َوِمْن َوْقٍت لآَخَر ، َحتَّى َتَتَنوَّ

ًعا .  َواأَْكَثُرَها َتَنوُّ
ِّ
النَِّظاِم اْلِبيِئى

�ِس َقاُموا ِبتْق�ِصيمَها اإلى اأَقاليَم ُمناِخيٍة 
ْ
وحتَّى َي�صهَل َعلى الُعلَماِء ِدرا�َصُة الُمَناِخ َعلى �َصطِح الأر

َياُح .
ِّ
اِئ�َس ُمت�َصابهٍة ِمْن َحيُث الَحَرارُة َوالَمطُر والر َذاَت َخ�صَ

اأ�ص�س ت�صنيف الأقاليم المناخية

ت�شابه درجات الَحَرارُة
نوع الرَِّياُح ال�شائدة فى الأقاليم

ُ
ت�شابه كميات الَمطر

اليِة..  ِة َعَلى اْلَخِريَطِة التَّ َف اأََهمَّ َهِذِه الأََقاِليم اْلُمَناِخيَّ
َّ
الآَن َتَعاَل َمعَنا ِلنَتعر

خريطة )3( الأقاليم املناخية فى العامل
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1 - الإِْقِليُم الإ�ْصِتَواِئّى و �صبه الإ�صتوائُي :

 °10 �س 
ْ
َعر  

ْ
َداِئَرَتى َبْيَن  الإِْقِليُم  َهَذا  َيْمَتدُّ 

ِتَفاِع َدَرَجِة 
ْ
ُز ِبار �َصَماًل  10° َجُنوًبا ، َوَيَتَميَّ

ُطواَل  اْلَغِزيَرِة  والأَْمَطاِر  ُطوَبِة 
ُّ
َوالر اْلَحَراَرِة 

اْلَعاِم.. َهْل َتْعلُم ِلَماذا؟ 

لوقوعه عند الدائرة الإ�صتوائية.

اأوًل : الأقاليم المناخية الحارة

 2-الإِْقِليُم اْلَمَداِرىُّ :)اإقليم ال�صافانا(

 - °10 �س 
ْ
 َعر

ْ
َداِئَرَتى َبْيَن  الإِْقِليُم  َهَذا  َيْمَتدُّ 

ُز  َوَيَتَميَّ 15° �َصَماَل َوَجُنوَب دائرة ال�ْصِتَواِء ، 

َوَي�ْصُقُط  اْلَعاِم،  ُطوَل  َحَراَرِتِه  َدَرَجِة  ِتَفاِع 
ْ
ِبار

اُت  يَّ َكمِّ َوَتِقلُّ   ، ْيِف  ال�صَّ ِل  َف�صْ خاَلَل  اْلَمَطُر 

اْلَمَطِر ُكلََّما َبُعْدَنا َعْن دائرة ال�ْصِتَواءِ. 

ن�صاط )1( فكر وحدد بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات

: ِمىُّ 3- الإِْقِليُم اْلَمْو�صِ

ُز  ِق اآ�ْصَيا َوَيَتَميَّ
ْ
َيْمَتدُّ َهَذا الإِْقِليُم ِفى َجُنوِب �َصر

ِة . ْتِويَّ ِة َوال�صِّ ْيِفيَّ ِة ال�صَّ َياِح اْلَمْو�ِصِميَّ
ِّ
ِبُهُبوِب الر

ُطوَبِة اْلَعاِلَيِة 
ُّ
َز َهَذا الإِْقِليُم ِباْلَحَراَرِة َوالر َوَيَتَميَّ

ْيًفا َواْلُبُروَدِة َواْلَجَفاِف �ِصَتاًء .  �صَ
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ْحَراِوىُّ : 4 - الإِْقِليُم ال�صَّ

�س °15 - °30 
ْ
 َعر

ْ
َيْمَتدُّ َهَذا الإِْقِليُم َبْيَن َداِئَرَتى

ُز ِباْلَحَراَرِة  �َصَماًل َوَجُنوًبا غرب القارات ، َوَيَتَميَّ

ِديَدِة �ِصَتاًء.. ِلَماَذا ؟ ْيًفا َواْلُبُروَدِة ال�صَّ المرتفعة �صَ

نَّ اْلَمَدى اْلَحَراِرىَّ اليومى وال�صنوى كبير .
لأَ

َوالأَْمَطاُر ِفى َهَذا الإِْقِليِم َناِدَرٌة وتكاد تنعدم .

      � المدى الحرارى اليومى :

الفرق بين درجة حرارة الليل والنهار

� المدى الحرارى ال�صنوى : الفرق بين درجة 

حرارة ال�صيف وال�صتاء .

َهْل َتْعلُم...؟

ن�صاط )2( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ثانيًا: الأقاليم المناخية الدفيئة

داخل القارات �شرق القارات

 الإقليم المعتدل

الدافىء )ال�شينى(

 اإقليم مناخ ال�شحارى

المعتدلة

غرب القارات

اإقليم البحر المتو�شط

 حار

 جاف

�شيفًا

 حار وغزير

 الأمطار

�شيفيًا

 قليل

 الأمطار

�شيفًا

 دافىء �شتاًء

 وممطر

طوال العام

 جاف

 بارد

�شتاًء

 دافىء

 ممطر

�شتاًء

تمتد بين دائرتى عر�س 30° - 45° �صماًل وجنوًبا

اإذا وقع       هذا المتداد

ي�صمى

يتميز بـ

ي�صمى

يتميز بـ

ي�صمى

يتميز بـ
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رابًعا :الأقاليم اْلَباِردة :

1 - الإِْقِليُم اْلَباِرُد:) مناخ التندرا(

ُز  �س 60° - 90° �َصَماًل ؛ َوَيَتَميَّ
ْ
 َعر

ْ
َيْمَتدُّ َبْيَن َداِئَرَتى

َحْيُث   ، ا  ِن�ْصِبيًّ َباِرٍد  ْيٍف  َو�صَ اْلُبُروَدِة،  �َصِديِد  ِب�ِصَتاٍء 

ِعيٍف ِخاَلَل  َتاِء ، َوَمَطٍر �صَ ُلوُج ُطوَل ال�صِّ َت�ْصُقُط َعَلْيِه الثُّ

يِر  ْيِف اْلَق�صِ ال�صَّ

العليا  والمنحدرات  القمم  ي�صغل   : اْلجبلى  الإِْقِليُم   -  2

وي�صوده مناخ �صديد البرودة وتغطى المنحدرات بالجليد.

ثالًثا» ا: الأقاليم المعتدلة الباردة

داخل القارات �شرق القارات

 الإقليم المعتدل البارد

�شرق القارات

 المناخ القارى

البارد

غرب القارات

اإقليم مناخ غرب اأوروبا

 اأمطار

 طوال

العام

اأمطار 

طوال العام 

لوقوعه فى 

نطاق الرياح 

العك�شية 

الغربية 

دافىء 

�شيفًا، 

معتدل 

بارد �شتاًء

 دافىء

 ممطر

�شيفًا

 معتدل

 �شيفًا وبارد

�شتاًء

 قار�س

 البرودة قليل

المطر �شتاء

تمتد بين دائرتى عر�س 45° - 60° �صماًل وجنوًبا

اإذا وقع       هذا المتداد

ي�صمى

يتميز بـ

ي�صمى

يتميز بـ

ي�صمى

يتميز بـ

ن�صاط )4( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )3( اقراأ و�صنف بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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�ِس ُيوؤدى اإَلى َتنوِع وَتكامِل اأ�ْصكاِل 
ْ
1 - َتنوَع الأَقاليِم الُمناخيِة َعلى �َصطِح الأر

�ِس .
ْ
الَحياِة َعلى الأر

الُمناِخ  ِدرا�صِة  الُعلماِء  ل على  ُي�صهِّ ُكبرى  ُمناخيٍة  لأَقاليَم  �ِس 
ْ
الأر َتق�صيَم   -  2

�ِس .
ْ
َعلى �َصطِح الأر

ياِح 
ِّ
وِء َدرجاِت الَحرارِة ، والأْمطاِر والر �صنَُّف فى �صَ ُتَ 3 - الأَقاليِم الُمناِخيِة 

ائدِة . ال�صَّ

4 - الأَقاليَم الَمناخيَة َتنق�صُم  اإلى :

- اأَقاليَم َحارٍة مثَل : الإْقليِم ال�ْصتوائى ، والإْقليِم الَمَدارى ، والإِقليم الَمو�صمى 

والإْقليِم ال�صَحراِوى. 

اِفئ ، وال�صحارى  - اأَقاليَم َدفيئٍة مثَل اإقليِم الَبَحر الُمتو�صِط ،والإْقليِم المعتدِل الدَّ

المعتدلة.

 - القارات  �صرق  البارد  المعتدل  الإقليم   - اأوربا  غرب   : ِمثَل  َباردٍة  اأَقاليَم   -

القارى البارد.

- اأقاليم باردة مثل اإقليم التندرا واإقليم المناخ الجبلى.

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ِبيِعىُّ َواْلَحَيَواُن َباُت الطَّ  النَّ

 تحديد المق�صود بـــ : نبات طبيعى ، غابات ، ح�صائ�س .

  تحديد العوامل التى توؤدى لختالف النبات الطبيعى .

  المقارنة بين اأنواع الغابات والح�صائ�س .

  تف�صير العالقة بين المناخ وتوزيع النبات الطبيعى .

  تقدير اأهمية الحفاظ على النبات الطبيعى .

 تقدير عظمة اهللَّ فى خلقه للنبات الطبيعى والحيوان .

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

البيئة حمايتهاوتجميلها والمحافظة 

عليها .

تر�صيـد ال�صتهالك. 

ح�صـن ا�صتخـدام المـوارد وتنميتها .

الدر�س الثالث

ِعِه َدَلِئَل ُقْدَرِتِه ، َفِمْنُه اْلُمْثِمُر َوَغْيُر اْلُمْثِمِر ، َوِمْنُه الأَ�ْصَجاُر  َباِت َوَتَنوُّ َع اهلُل ِفى َخْلِق النَّ َلَقْد َو�صَ

ْن�َصاِن ،  ُل اْلَعَط�َس َوُنْدَرَة اْلِمَياِه ، َوِمْنُه َما ُهَو ِغَذاٌء ِلالإِ َواْلَح�َصاِئ�ُس ، َوِمْنُه َما َيَتَحمَّ

ِر اْلُمَناِخ اْلُمْخَتِلَفِة   ُهَو نبات ينمو دون تدخل الإن�صان نتيجة ِلَتَفاُعِل َعَنا�صِ
ُّ
ِبيِعى َباُت الطَّ َفالنَّ

ْكَل  ال�صَّ َلِحِظ  َذِلَك  َوِلَمْعِرَفِة   ، َبِة 
ْ
ر التُّ َمَع 

: 
َ
اِلى التَّ

ال�شم�س ت�شخن املاء

ماء يتبخر

بخار املاء يتكثف

مكونا �شحاب

ماء يهبط ثانية اإىل الأر�س كمطر

دورة املاء

ماء يتبخر

ُن  ُت�َصخِّ ْم�ِس  ال�صَّ َحَراَرَة  اأن  تجد  و�صوف 

اَعُد بخار الماء  َة َفَيَت�صَ َحاِت اْلَماِئيَّ اْلُم�َصطَّ

َوَي�ْصُقُط  َفَيَتَكاَثُف   ، الرياح  َتْحِمُلُه  الَِّذى 

�ِس فى منظومة 
ْ
ِعي�ُس اْلَحَيَواَناُت ، َوَتُدبُّ اْلَحَياُة َعَلى الأَر َباَتاُت َوَتَ َعَلى �َصْكِل اأمطار ، َفَتْنُمو النَّ

بيئية متكاملة، تجمع النباتات والحيوانات وغيرها من الكائنات فى عالقات متبادلة تحفظ 

�ِس ...  َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟
ْ
 اأَ�ْصَكاٌل ُمْخَتِلَفٌة َعَلى الأَر

ِّ
ِبيِعى َباِت الطَّ الحياة على الأر�س .  َوِللنَّ

يرجع اختالف النبات الطبيعى اإلى:

اِت الأمطار .  يَّ )ب( اْخِتاَلِف َكمِّ ) اأ ( تباين َدَرَجاِت اْلَحَراَرِة على �صطح الأر�س .  

ِبيِعىِّ َعَلى �َصْطِح الأَْر�ِس ؟ ِلَمْعِرَفِة َذِلَك َلِحِظ اْلَخِريَطَة �صكل )4( : َباِت الطَّ َوَلَعلََّك َت�صاأَُل : َما اأَْنَواُع النَّ

اِلَيَة : ِلَمْعِرَفِة َذِلَك َلِحِظ اْلَخِريَطَة التَّ
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 ، ٍة  َوَحَيَواِنيَّ ٍة  َنَباِتيَّ اِئ�َس  ِمْن َخ�صَ ِبِه  ُز  َتَتَميَّ َوَما   ،  
ِّ
ِبيِعى الطَّ َباِت  النَّ اأَْنَواَع  َنَتَناَوْل  َتَعاَل  َوالآَن 

ُل َهِذِه الأَْنَواِع: وَّ
َواأَ

                                    

اْلُجُذوِع  ُم�ْصَتِقيَمَة  َغاِلًبا  �ْصَجاُرَها  اأَ َتُكوُن  ٌة  �َصَجِريَّ تجمعات  بها  اأََرا�ٍس     وهى: 

ا ؛ ِبَحْيُث َتَت�َصاَبُك اأَْجَزاوؤَُها اْلُعْلَيا . َتِفَعًة َوُمَتَقاِرَبًة ِجدًّ
ْ
َوُمر

َثاِت ِمْن ِخاَلِل  �َس ِمَن اْلُمَلوِّ
ْ
َدُر الأَْخ�َصاِب ، َوُتَخلِّ�ُس الأَر  َم�صْ

َ
ٌة َكِبيَرٌة َفِهى يَّ َوِلْلَغاَباِت اأََهمِّ

ُبوِن َوقْد اأَزاَل الإْن�َصاُن ِم�َصاَحاٍت َوا�ِصَعًة ِمَن الَغاَباِت لال�ْصِتَفادِة ِمن اأْخ�َصاِبها 
ْ
َها ِلْلَكر ا�صِ اْمِت�صَ

ى َهَذا اإلى الإْخالِل ِبالنَِّظاِم الِبيئى َحيُث اْختفْت اأْنواٌع َكثيرٌة ِمَن  واأَحلَّ َمحلَّها الزِّراعَة ، َوقْد اأدَّ

�ِس.
ْ
ِتَفاِع َدرَجِة َحراَرِة الأر

ْ
ى َذلك اإلى ار يوِر َكَما اأدَّ الَحيواَناِت والطُّ

ن�صاط )1( الراأى والراأى الآخر بكتاب الأن�صطة والتدريبات

اِلَيَة . َللَغاَباِت اأْنواٌع ُمتَعددٌة ِلَمْعِرَفِتَها َلِحِظ اْلَخِريَطَة التَّ

اْلَغاَباُت

خريطة )4( الأقاليم النباتية فى العامل
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ُح من الخريطة ال�صابقة  اأَنَّ اأََهمَّ اأَْنَواِع اْلَغاَباِت ِهَى : �صِ َيتَّ

ُة : 1- اْلَغاَباُت ال�ْصِتَواِئيَّ

دائرة   
ْ
َجاِنَبى َعَلى  اْلَواِقَعِة  اْلَمَناِطِق  ِفى  َتْنُمو 

َرِة، َواأََهمُّ  َها َكِثيَفٌة َوَداِئَمُة اْلُخ�صْ ُز ِباأَنَّ ال�ْصِتَواِء َوَتَتَميَّ

َهمُّ  َواأَ َواْلَماُهوجنى،  َواْلَكاَكاو  اُط  اْلَمطَّ  : اأَ�ْصَجاِرَها 

ُيوُر الملونة . َواِحُف ، َواْلِقَرَدُة ، َوالطُّ َحَيَواَناِتَها : الزَّ

ِط : 2-َغاَباُت اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ

ُهوِل  ال�صُّ ِفى   ، ِط  اْلُمَتَو�صِّ اْلَبْحِر  اإِْقِليِم  ِفى  َتْنُمو 

ُل  َتَتَحمَّ َرِة  اْلُخ�صْ َداِئَمُة  َواأَ�ْصَجاُرَها  َوالأَْوِدَيِة 

الأَْغَناُم  َحَيَواَناِتَها  َواأََهمُّ   . اْلِفلِّيَن  ِمْثَل  اْلَجَفاَف 

َواْلَماِعُز .

ُة : يَّ ْف�صِ 3- اْلَغاَباُت النَّ

َتاِء   ال�صِّ
ِّ
َلى  َغاَبٌة َتْنُف�ُس اأَْوَراَقَها ِفى َف�صْ

َ
َتْنُمو َهِذِه اْلَغاَباُت ِفى اْلَمَناِطِق اْلُمْعَتِدَلِة اْلَباِرَدِة َوِهى

َواْلِقَطِط   ، ْنَجاِب  َوال�صِّ ُيوِر  اأَْنَواُع الطُّ ِبَها العديد من   ، َواْلَبلُّوِط  اُن  الزَّ اأَ�ْصَجاِرَها  َواأََهمُّ   ، َواْلَخِريِف 

َعاِلِب، َوَقْد اأُِزيَلْت ِم�َصاَحاٌت َكِبيَرٌة ِمْنَها َوَحلَّْت َمَحلََّها الزَِّراَعُة .. . َوالثَّ

ُة : ُنوَبِريَّ 4- اْلَغاَباُت ال�صُّ

 َغاَبٌة 
َ
َتْنُمو َهِذِه اْلَغاَباُت ِفى اْلَمَناِطِق اْلَباِرَدِة ، َوِهى

ْكِل   ال�صَّ
ُّ
 َمْخُروِطى

ُّ
َرِة ، ِغَطاوؤَُها اْلَوَرِقى َداِئَمُة اْلُخ�صْ

ُنوَبِر  ُلوُج ، ِمْن اأَ�ْصَجاِرَها ال�صُّ َحتَّى َل َتَتَراَكَم َفْوَقُه الثُّ

وال�صربين . ومن حيواناتها الثعلب القطبى .

ن�صاط )2( فكر و�صنف بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات
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َباَتاِت اأََقلُّ َحْجًما َوَكَثاَفًة . اِت اْلَمَطِر َيْظَهُر َنْوٌع َجِديٌد ِمَن النَّ يَّ َوَمَع َتَناُق�ِس َكمِّ

 هل تعرفه ؟

ٍة اأََقلَّ َحْجًما َوُطوًل ِمَن الأَ�ْصَجاِر ، َوُتَعدُّ َهِذِه اْلَح�َصاِئ�ُس  ِعَباَرٌة َعْن َنَباَتاٍت َطِبيِعيَّ

ِة ، َوَلَها اأَْنَواٌع ُمَتَعدَِّدٌة  َوِة اْلَحَيَواِنيَّ
ْ
ر ٌة َكِبيَرٌة ِبالنِّ�ْصَبِة ِللثَّ يَّ ًة َلَها اأََهمِّ  َطِبيِعيَّ

َ
َمَراِعى

�ِس ...... َهْل َتْعِرُفَها ؟
ْ
ُمْنت�ِصَرٌة َعَلى �َصْطِح الأَر

ا َلِحِظ اْلَخِريَطَة التالية ِلَمْعِرَفِة اأَْنَواِع اْلَح�َصاِئ�ِس َوَتْوِزيِعَها َعاَلِميًّ

�صوف تجد اأن الح�صائ�س تنق�صم اإلى:

اْلَح�َصاِئ�ُس 

دائرة الإ�ستواء

خريطة )5( مناطق احل�شائ�س فى العامل

َراِف ، َوالفيلة ، َواآِكَلُة اللُُّحوِم ِمْثَل :  َحْيُث َيِعي�ُس ِفيَها َحَيَواَناٌت اآِكَلُة اْلُع�ْصِب ِمْثَل : الغزلن ، َوالزَّ

ُموِر ، َو ال�صباع. الأُ�ُصوِد ، َوالنُّ

اَفاَنا( : ُة )ال�صَّ 1-اْلَح�َصاِئ�ُس اْلَحارَّ

ِة اْلَمَطِر، َوَتْنُمو �َصَماَل َوَجُنوَب اْلَغاَباِت  يَّ َح�َصاِئ�ُس َطِويَلٌة َتْخَتِلُف ِفى ُطوِلَها َوَكَثاَفِتَها َح�ْصَب َكمِّ

ٍة ... ِلَماَذا ؟  ِعَباَرٌة َعْن َحِديَقِة َحَيَواٍن َطِبيِعيَّ
َ
ِة ، َوِهى ال�ْصِتَواِئيَّ
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2- اْلَح�َصاِئ�ُس اْلُمْعَتِدَلُة )الإ�ْصِتْب�ُس( :

الأََقاِليِم  ِفى  َتْنُمو  َليَِّنٌة  يَرٌة  َق�صِ َح�َصاِئ�ُس 

ُلُح َكَمَراٍع  اِت . َوَت�صْ
َّ
اْلُمْعَتِدَلِة ِفى اأََوا�ِصِط اْلَقار

ٍة ِلالأَْغَناِم َواْلَما�ِصَيِة . َطِبيِعيَّ

ُة : ْحَراِويَّ َباَتاُت ال�صَّ النَّ

َوَق�ْصَوَة  اْلَجَفاِف  ُظُروَف  ُل  َتَتَحمَّ َنَباَتاٌت 

ِخيِل،  اْلُمَناِخ ِمْن ِخاَلِل ُطوِل اْلُجُذوِر ِمْثَل النَّ

اأو نباتات لها ُقْدَرٌة َعَلى َتْخِزيِن اْلِمَياِه ِمْثَل 

الحيوانات  ومن  وال�صبار   ،  
ِّ
ْوِكى ال�صَّ التِّيِن 

التى تعي�س فيها الإبل والوعول والجرزان 

والكثير من الزواحف.

3-اْلَح�َصاِئ�ُس اْلَباِرَدُة )التْنَدَرا( :

يِر ِفى الإِْقِليِم اْلَباِرِد  ْيِف اْلَق�صِ ِل ال�صَّ ُموِّ ، َتْظَهُر ِخاَلَل َف�صْ ِعَباَرٌة َعْن َطَحاِلَب َوَح�َصاِئ�َس �َصِريَعِة النُّ

ِو  َها اأَ ِتَفاِع َدَرَجِة اْلَحَراَرِة اأَِو اْنِخَفا�صِ
ْ
َتاِء . َوَمَع ُنْدَرِة الأَْمَطاِر َوار َعاَن َما َتُموُت ِبُقُدوِم ال�صِّ

ْ
، َو�ُصر

َباَتاِت واأهم الحيوانات الرنه اأو الكاريبو. اْعِتَداِلَها َيْظَهُر َنْوٌع َجِديٌد ِمَن النَّ

ن�صاط )4(  تقم�س وتحدث ن�صاط )5( فكر وحلل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )3( فكر وقرر بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات
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 لالإْن�صاِن والَحيواِن .
ٌ
�ِس ِفيه َخير

ْ
1 - َتنوَع النَّباِت الطِبيِعى على �َصطِح الأر

بيِعى . 2 - اختالف نوُع الَحيواِن يكون ِباْختالِف َنوِع النَّباِت الطَّ

اِدى ُمهٌم َفهى َم�صدُر الأْخ�صاِب . 3 - الَغاباِت َمورٌد اْقت�صَ

ارِة  ها للَغاَزاِت ال�صَّ ا�صِ 4 - الَغاَباِت َتحفُظ التَّوازَن الِبيئى مْن ِخالِل اْمت�صَ

مثَل َثانى اأْك�صيِد الَكربون .

ى َعليها اأْنواٌع ُمختلفٌة ِمَن الثَّروِة  5 - الَح�صائ�َس َلها اأْنواٌع ُمتعددٌة ، وُتربَّ

الَحيوانيِة .

6 - الإْن�صاَن اأَزاَل ِم�صاَحاٍت ِمن الَغاباِت والَح�صاِئ�ِس .

7 - َنباتاِت ال�صَحاِرى َتَتميُز بقْدَرِتها َعلى َتحمِل الَجَفاِف .

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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اأهم الَمَفاهيِم الَواِرَدِة بالِوْحَدِة

معناهالمفهوم

ُمَناٌخ

َطق�ٌس

ِمنَطقٌة َحراِريٌة

ِرَياٌح

اإْقليٌم ُمَناخىٌّ

َمَدى َحَراِرى َيوِمى

َمَدى َحَراِرى �َصَنوى

َنباٌت َطبيعىٌّ

َغابٌة

حراُء �صَ

َحالُة الَجوِّ فى َفترٍة َزَمنيٍة َطويلٍة َقْد َتكوُن �َصنًة اأو ف�صل اأو 

�صهر.

اأْو  َيوًما  َتكوُن  َقْد  َق�صيرٍة  َزمنيٍة  َفترٍة  فى  الَجوِّ  َحالُة 

َيوَمين.

�ِس َذاَت َدَرَجاِت َحَرارٍة ُمت�َصابهٍة.
ْ
ِم�َصاَحٌة ِمَن الأر

�ِس اأفقيا.
ْ
الَهواُء الُمتحرُك َعلى �َصطِح الأر

ولكنَّها  �ِس، 
ْ
الأر �َصطِح  ِمْن  َلٌة  ُمنَف�صِ اأو  ُمت�صَلٌة  َمناطُق 

 : َحيُث  ِمْن  الَعامِة  الُمَناِخيِة  اِئ�صَها  َخ�صَ ِفى  ُمت�َصابَهٌة 

ياِح، والَمَطِر.
ِّ
الَحراَرِة، والر

َعلى  غَرى  وال�صُّ الُعظَمى  الَحراَرِة  َدرجِة  بيَن متو�صط  الَفرُق 

َمَدار الَيوِم.

َعلى  غَرى  وال�صُّ الُعظَمى  الَحَرارِة  َدرجِة  ِط  ُمتو�صِّ بيَن  الَفرق 

نِة. َمداِر ال�صَّ

ُهو النَّباُت الَّذى َينُمو اعتماداً على كميه المطر، وُدوَن َتدخِل 

الإْن�َصاِن.

َغالًبا  اأ�ْصَجاُرها  َتكوُن  �َصجريٌة  تجمعات  بها  �ٌس 
ْ
اأر ِهى 

يَقاِن وُمتَقاربِة، ِبحيُث َتَت�صاَبُك  ُم�صتقيمَة الُجذوِع ُمرَتفعَة ال�صِّ

اأْجزاوؤَها الُعلَيا.

بيِعى. ٌة �ِصبْه َخاليٍة ِمَن النَّباِت الطَّ �ٌس َجافَّ
ْ
 ِهى اأر
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اأهداف الوحدة

بنهاية هذه �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

يتعرف �لمق�صود بالأخطار �لطبيعية .

يميز بين �لزلزل و�لبر�كين .

يو�صح �أ�صباب �لفي�صانات و�ل�صيول .

ي�صتنتج �لآثار �لناجمة عن �لنهيار�ت �لجليدية .

ي�صتخل�ص طرق �لتعامل �ل�صليم مع �لزلزل .

يوزع على خريطة �صماء للعالم �لمناطق �لتى تتعر�ص للزلزل و�لبر�كين .

يقدر حكمة �هلل فى حدوث �لأخطار �لطبيعية .

ي�صتخدم �لخر�ئط �لمعرفية فى تو�صيح  بع�ص �لأخطار �لطبيعية .

يقدم �أمثلة ونماذج تو�صح �أثر �لأخطار �لطبيعية على �لبيئة )�لزلزل-   

�لبر�كين - �لأعا�صير( .

ي�صتخل�ص �لآثار �لإيجابية و�ل�صلبية �لناجمة عن هذه �لأخطار .

يو�صح تاأثير �لأخطار �لطبيعية فى تغيير بع�ص �لنظم �لبيئية.

درو�ص �لوحدة

َلِزُل و �لَبر�ِكيُن(. ُل : �أْخَطاٌر ِمن َباِطِن �لأْر�ِص )�لزَّ ْر�ُص �لأَوَّ �لدَّ

اِنى : �أْخطاُر �لِمياِه و�لرياح . ْر�ُص �لثَّ �لدَّ

الُِث : �لأخطار �لبيئية. ْر�ُص �لثَّ �لدَّ

الأخطار الطبيعية

والبيئية

الوحدة الثانية
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 اأَخَطاٌر مْن َباطِن الأْر�ِض

الزُل و الَبَراِكيُن( )الزَّ

تحديد المق�صود بكل من الأخطار الطبيعية :زلزال - بركان .

تف�صير اأ�صباب حدوث الزلزل .

ا�صتنتاج الآثار المترتبة على حدوث الزلزل .

تف�صيركيفية ن�صاأة البراكين .

تحديد اأماكن الزلزل والبراكين على الخريطة .

ا�صتنتاج الآثار الناجمة عن البراكين .

تقدير عظمة اهلل فىحدوث الزلزل والبراكين.

نتعلم فى 

الق�ضايا املت�ضمنة هـذا الدر�ض 

  البيئـةحمايتها وتجميلها. 

ح�صن ا�صتخــدام الموارد، وتنميتها.

الدر�س االأول

َوَتَعاَلى  �ُصْبَحاَنُه  اهلَل  َوَلِكنَّ   ، َتَماًما  ٌة  َوُم�ْصَتِقرَّ ْلَبٌة  َعَلْيَها �صُ َيقُف  الَِّتى  الأَْر�َض  نَّ 
اأَ الإِْن�َصاُن  َيْعَتِقُد 

ُكلَّ  َتُفوُق  الَِّتى  ِبُقْدَرِتِه  َداِئًما  ُرَنا  َوُيَذكِّ  ، ال�ْصِتْقَراِر  َهَذا  َعَدَم  ُد  ُتوؤَكِّ الَِّتى  َلِئِل  الدَّ ِمَن  اْلَكِثيَر  َلَنا  ُيَقدُِّم 

ِلَتُكوَن  ؛  اْلَخ�َصاِئِر  ِمَن  اْلَعِديَد  َوُت�َصبُِّب   ، الإِْن�َصاَن  َلها  َيَتعر�ُض  الَِّتى  َبْع�ِض الأخطار  ِمْن ِخاَلِل  ٍف  َو�صْ

ا فى َتحِقيِق  نَّ َبْع�َض َهِذِه اْلَكَواِرِث َلَها َفَواِئُد َعِظيَمٌة ُتوؤدِّى َدوًرا َهامًّ
َلَه ِعْبَرٌة َوَمْوِعَظٌة . َواْلَعِجيُب اأَ

َلِزِل َواْلَبَراِكين .  ِمثَل الزَّ
ِّ
واُزِن الِبيئى التَّ

الأخطار الطبيعية هى دمار كبير  

يحدث ب�سبب طبيعى ل دخل 

للإن�سان فيها .

َهْل َتْعلُم...؟

الزلزال والبراكين تعتبر من عوامل ت�سكيل �سطح الأر�ض 

الباطنية ويمثل فى نف�ض الوقت خطرًا طبيعيًا

معلومة اإثرائية

الِزُل : اًل : الزَّ اأَوَّ

َلْحَظَة  َيْعَلُم  َل   ، ِة  بيعيَّ الطَّ ِة  الَكوِنيَّ اِهراِت  الظَّ اإْحَدى  ِهى 

ْخِفيُف  ُحُدوِثَها اإل اهلل، َوَل ُيْمِكُن َمْنُعَها ، َوَلِكْن ُيْمِكُن التَّ

ِمْن َمَخاِطِرَها.
�صخور منزلقة

خط ال�صدع

منطقة احتكاك

اهتزازات تنت�صر من المنبع

اَلِحْظ َوَتعلْم: 

ُل  ْكَل الَِّذى اأََماَمَك َو�َصوَف َتتو�صَّ َلِحِظ ال�صَّ

اإلى اأنَّ :

اُت  اْلِهزَّ ِمْنُه  َوَتْنَت�ِصُر   ، َمرَكٌز  ِزلَزاٍل  ِلكلِّ 

ا . َجاَهاِت اأُُفِقيًّ اإَِلى َجِميِع التِّ
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يختلف نوع الزلزال تبعًا ل�سدته فهناك:

زلزال �سعيف اإذا بلغ قوته ح�سب مقيا�ض ريختر اأقل من 4 درجات ويكون قويا اإذا بلغ 

قوته من 5:4 درجات ومدمرا اإذا بلغ قوته من 6:5 اأما اإذا بلغ 6.5 : 9 يكون �سديد 

التدمير 

معلومة اإثرائية

ْلَت َنْف�َصَك ، ِلَماَذا َتْحُدُث الزَّلِزُل ؟ والآَن  َهْل �َصاأَ

الِزُل ِلعدة اأ�ضباب : َتْحُدُث الزَّ

ِقها  َت�صقُّ اإلى  ى  ُيوؤدِّ ِة  �صيَّ
ْ
الأر الِق�ْصَرِة  َعلى  َكبيَرٍة  �صغط  ُوجوُد   -1

ِعها . َوَت�صدُّ

دِع . ها ُم�صبِّبًة اْحتَكاًكا َعلى ُطوِل َخطِّ ال�صَّ �صيِة َفوَق َبع�صِ
ْ
ُخوِر الِق�ْصرِة الأر 2-اْنِزلُق �صُ

3- تحرك المواد المن�صهرة فى باطن الأر�ض.

�ْصَهِرَها:  وللزلزل اأنواع مختلفة تتحدد ب�صدتها، وتقا�ض �صدة الزلزل. ِبَمَقاِيي�َض ُمَتَعدَِّدٍة ، ِمْن اأَ

اإلى زلزال �صعيف واآخر  ُت�َصبُِّبَها،  الَِّتى  ْدِميِر  التَّ ِة  ُقوَّ الزَّلِزُل َح�ْصَب  الَّذى ُي�صنُف  )ِمْقَيا�ُس ِريْخَتر( 

قوى وثالث مدمر ورابع �صديد التدمير.

ال�سدع 

منطقة انك�سار و�سعف فى الق�سرة 

الأر�سية

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

َلِزِل. َها اأََماِكُن ُمْحَتَمَلٌة ِلُوُقوِع الزَّ نَُّف َعَلى اأَنَّ ُهَناَك َمَناِطُق َوا�ِصَعٌة ِمَن اْلَعاَلِم ، ُت�صَ

وَتتَمثُل ِفى :

1- ِمنطَقًة ُتِحيُط ِب�َصواِحِل الُمِحيِط الَهاِدى َغْرَب الأَْمِريَكَتْيِن ، َو�َصْرَق اآ�ْصَيا .

ِة فى اآ�ْصَيا واأوُروبا. ِة الْلِتَوائيَّ ال�ِصِل الَجَبليَّ 2- ِمْنَطَقًة ُممَتدة َعلى ُطوِل ال�صَّ

3- َمَناِطَق ُممَتدٍة َمع الأَخاِديِد ِمثَل: الأُخدوِد الإْفريِقى الَعِظيِم. 

َوَر الَِّتى اأََماَمَك ، وناق�ض معلمك . َرِة للزَّلِزِل . َلِحِظ ال�صُّ والآن َتَعالوا ِلنتَعرَف َمًعا َعلى الآَثاِر اْلُمَدمِّ

ومن خالل ال�صور ال�صابقة نالحظ اأن الزلزل له اآثار مدمرة منها:
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َثاِنًيا : اْلَبَراِكيُن:

اأَماَمك،  الَّتى  ورَة  ال�صُّ لِحِظ 

اأْثناَء  اِهراِت  الظَّ لإَحدى  ها  اإنَّ

َجيدا،  َعليَها  ْف 
َّ
َتعر ُحدوِثها، 

َموادَّ  ُهَناَك  اأنَّ  َتجُد  َو�َصوَف 

ُملَتهبًة وَغاَزاٍت َتخُرُج ِمْنَها. 

�صلوكيات التعامل عند حدوث الزلزال

االبتعاد عن

النوافذ 

وال�صرفات

اإطفاء

الم�صابيح

عدم

ا�صتخدام 

الم�صاعد

عدم التزاحم 

فى الخروج 

من المبنى

الجلو�س اأ�صفل 

المن�صدة 

داخل الم�صكن

اأ- تدمير المدن والطرق والكبارى.

ب - تعطيل حركة المرور وال�صكك الحديدية.

ج - انك�صار فى �صطح الق�صرة الأر�صية.

ُل اْرِتَفاُع هذه  د- وَقْد ُتوؤدِّى الزَّلزُل اإلىُحدوِث َموَجاٍت َبَحريٍة ِزلَزاليٍة ُتْعرُف ِبا�صِم ت�صونامى َوَي�صِ

َها  َواِطَئ ؛ َفاإِنَّ ِرُب ال�صَّ ِة ِتْلَك الأَْمَواِج ِعْنَدَما َت�صْ الأَْمَواِج اإَِلى َثاَلِثيَن ِمْتًرا َفْوَق �َصْطِح اْلَبْحِر . َوِمْن �ِصدَّ

ْكَمِلَها. َواِطئ ، َواْقِتاَلِع الأَ�ْصَجاِر، َبْل َوَتْدِميِر المدن ال�صاحلية ِباأَ َتُكوُن َقاِدَرًة َعَلى َتْجِريِف ِرَماِل ال�صَّ

ن�ضاط )1( فكر وا�ضتنتج بكتاب االأن�ضطة والتدريبات 

بَع اأثَناَء ُحدوِثها. لِحِظ  اِت الَّتى َيجُب اأْن ُتتَّ لوِكيَّ والآَن َبعَد اأْن  تَعرفَت َمَخاطَر الزَّلِزَل. َما اأهمُّ ال�صُّ

ْف َعلْيَها.
َّ
كَل التَّالى وَتعر ال�صَّ

ن�ضاط )2( فكر وقرر بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

ت�سونامى  

كلمة اأ�سلها يابانى ومعناها موجة الميناء ، 

ويق�سد بها موجات المد الزلزالية ، 

وقد ت�سببت موجات ت�سونامي  فى جنوب �سرق 

اآ�سيا اإلى م�سرع 275األف �سخ�ض عام 2004.

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ
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ها اْلُبْرَكاُن اهرِة ؟  اإنَّ ود ُِبهذه الظَّ واالآن: َهْل َتعرُف َما الَمق�ضُ

  َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا َيْحُدُث اْلُبْرَكاُن ؟   َيْحُدُث اْلُبْرَكاُن َنِتيَجَة ل�ضببين :

ِة .   يَّ �صِ
ْ
ْعٍف ِفى اْلِق�ْصَرِة الأَر ُوُجوُد َمَناِطَق �صَ

ِعيَفٍة ِفى  ُنْقَطٍة �صَ ِعنَد  ، واْنِفَجاِرُها وَنَفاُذَها  ِهَرِة  اْلُمْن�صَ اْلَمَوادِّ  ِمَن  اْلُمْنَطِلَقِة  اْلَغاَزاِت  ُع  َتَجمُّ

ِة . يَّ �صِ
ْ
اْلِق�ْصَرِة الأَر

ُز ِفيَها اْلَبَراِكيُن ؟ َنٍة ؟ َهْل ُيْمِكُن َتْحِديُد اْلَمَناِطِق الَِّتى َتَتَركَّ  َهْل َتْحُدُث اْلَبَراِكيُن ِفى اأََماِكَن ُمَعيَّ

ْف اأََهمَّ َمَناِطِق حدوث اْلَبَراِكيِن : 
َّ
اِلَيَة ، َوَتَعر َلِحِظ اْلَخِريَطَة التَّ

ُل ِفيَما َيِلى : ِز اْلَبَراِكيِن ، َتَتَمثَّ نَّ اأََهمَّ َمَناِطِق َتَركُّ
ُناَلِحُظ ِمَن اْلَخِريَطِة : اأَ

ُز  َيَتَركَّ ؛ َحْيُث  اِر  النَّ ِبَحْلَقِة  ُيْعَرُف  َوالَِّذى   ، اْلَهاِدى  اْلُمِحيِط  ِب�َصَواِحِل  ُيِحيُط  الَِّذى  النَِّطاُق   -1

�ِصَطِة . اأَْكَثُر ِمْن 75% ِمْن َبَراِكيِن اْلَعاَلِم النَّ

2- ِنَطاٌق ُيوَجُد ِفى اْلُمِحيِط الهادى َنْف�ِصِه . َوِمْنَه ُجُزُر َهاَواى .

ِط ، َواْلُجُزِر اْلُمَتاِخَمِة . 3- ِنَطاٌق ِفى َجُنوِب َقارِة اأوروبا َعَلى اْلَبْحِر اْلُمَتَو�صِّ

ِب َقارِة اأمريكا الجنوبية.
ْ
َتَفَعاُت َغر

ْ
4- ُمر

 ِمن  َقارِة اإفريقيا .
ُّ
ِقى

ْ
ر 5- النَِّطاُق ال�صًَّ

براكين

زلزل

المحيط الأطلنطى

المحيط الهادى المحيط الهادى

المحيط الهندى

اأوروبااآ�صيا

اأفريقيا

اأمريكا ال�صمالية

اأمريكا الجنوبية

اأ�صتراليا
توزيع الزلزل والبركين فى العالم

كم

خريطة )6( توزيع الزالزل والرباكني فى العامل
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تعلمت فى هذا الدر�س اأن :

َتْن�َصاأُ َنِتيَجًة ِل�َصَبَبْيِن :
َ
َلِزَل  الزَّ

يِة . �صِ
ْ
ُغوٍط َكبيرٍة َعلى الِق�ْصرِة الأر 1- ُوجود �صُ

طَداِمَها . يِة وا�صْ �صِ
ْ
لبِة للِق�صَرِة الأر 2- َحرَكِة الأْجَزاِء ال�صُّ

ُة اأَ�ْصَباٍب ، ِمْنَها : ِة ِعدَّ َكاِنيَّ
ْ
َوَراَناِت اْلُبر  ِللثَّ

ْعٍف ِفى اْلِق�ْصَرِة الأر�صية. 1- ُوُجوُد َمَناِطَق �صَ

ِهَرِة . ُع اْلَغاَزاِت اْلُمْنَطِلَقِة ِمَن اْلَمَوادِّ اْلُمْن�صَ 2- َتَجمُّ

َراًرا وَلَها اأي�صا َفَواِئَد َعِظيَمًة . َلِزِل اأَ�صْ  ِلْلَبَراِكيِن َوالزَّ

َلِزِل َواْلَبَراِكيِن يدل َعَلى ُقْدَرِة اهلِل �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَلى .   ُحُدوُث الزَّ

اِئ�َس َهِذِه اْلَمَناِطِق ؟  واالآن تعال نتعرف على َخ�ضَ

اِت اأَْحَوا�ِض اْلِبَحاِر   ا َعَلى َحافَّ نَّ اْلَبَراِكيَن َتَقُع اإِمَّ
ا �َصَبَق : ُياَلَحُظ اأَ ِممَّ

ْعِف ِفى  ا ِفى َمَناِطِق ال�صَّ مَّ ِب ِمْنَها ، َواإِ
ْ
َواْلُمِحيَطاِت اْلَعِميَقِة ، اأَْو ِباْلُقر

ِة ِمْثَل : ِمْنَطَقِة الأُْخُدوِد الأَْفِريِقى . يَّ �صِ
ْ
اْلِق�ْصَرِة الأَر

اأَنَّ ُهَناِك اْرِتَباًطا َبْيَن َمَناِطِق َتْوِزيِع 

َلِزِل ،  اْلَبَراِكيِن َوَمَناِطِق َتْوِزيِع الزَّ

َلِزَل ُتوَجُد َحْيُث ُتوَجُد  َكَما اأَنَّ الزَّ

اْلَبَراِكيُن ، َفَل َيْحُدُث ُبْرَكاٌن ُدوَن اأَْن 

اِحَبُه ِزْلَزاٌل . َوَلِكْن ، َقْد َيْحُدُث  ُي�سَ

 . ِزْلَزاٌل َوَل َيْحُدُث َثَوَراٌن ُبْرَكاِنىٌّ

َهْل َتْعلُم...؟

من الآثار الإيجابية لحدوث 

البراكين تكوين العديد من 

الجزر واله�ساب البركانية 

وزيادة خ�سوبة التربة 

والأرا�سى القريبة من البركان

معلومة اإثرائية
 وللبراكين اأ�ضرار متعددة منها: 

ة .  يُل الزَِّراِعيَّ  ، ِبَما ِفيَه اْلَمَحا�صِ
ِّ
َباِتى 1- تدميُر اْلِغَطاِء النَّ

ِة  .  ْطِحيَّ اِدِر اْلِمَياِه ال�صَّ ُث َم�صَ 2-َتَلوُّ

3-َتْدِميُر اْلَمَباِنى والمن�صاآت . 

ِة الإِْن�َصاِن َواْلَحَيَواِن . حَّ َراُر َب�صِ 4-الإِ�صْ

ن�ضاط )3( �ضديقى االإثيوبى بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

ناق�س مع معلمك االآثار االإيجابية وال�ضلبية للبراكين  

ن�ضاط )4( داء ودواء بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

توجه اإلى كتاب االأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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اأْخَطاُر الِمَياه والرياح 

  تحديد المق�صود بــ: النهيارات الجليدية، ال�صيول 

الفي�صانات - الأعا�صير.

 ا�صتنتاج العالقة بين ال�صيول والفي�صانات .

 تو�صيح الأخطار الناجمة عن كل من ال�صيول والفي�صانات .

 ا�صتنتاج اأ�صاليب التخفيف من اآثار ال�صيول .

 ا�صتنتاج الآثار الناتجة عن الأع�صار .

تقدير عظمة الخالق فى حدوث بع�ض الكوارث .

نتعلم فى 

الق�ضايا املت�ضمنة هـذا الدر�ض 

  البيئـة : حمايتها وتجميلها 

والمحافظة عليها.

الدر�س الثانى

اًل : اأخطار المياه اأَوَّ

�ِض . َوَلِكنَّ اهلَل �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ُيَقدُِّم َلَنا 
ْ
 اْلَحَياِة ؛ َفِبُدوِنِه َل ُتوَجُد َحَياٌة َعَلى �َصْطِح الأَر

ُّ
اْلَماُء �ِصر

ُل اْلَماُء اإَِلى َخَطٍر َعَلى اْلَب�َصِر ، َوَذِلَك ِفى  ًة اأُْخَرى َنَماِذَج َب�ِصيَطًة تدل َعَلى ُقْدَرِتِه ؛ عندما َيَتَحوَّ
َّ
َمر

اِهراِت . ا ِبَنا َنتعرْف َعَلى َهذه الظَّ ٍة َفهيَّ ْو اْنهَياَراٍت َجليِديَّ اَناٍت ، اأَ و َفَي�صَ �َصْكِل  �ُصُيوٍل اأَ

اَناُت 1- اْلَفَي�ضَ

عن  المياه  من�صوب  زيادة  نتيجة  تحدث 

معدله الطبيعى فى البحار اأو الأنهار حتى 

الياب�ض بكميات كبيرة، وكلما  اإلى  يخرج 

قوة  زادت  المياه  جريان  �صرعة  زادت 

الفي�صان )لحظ ال�صورة التى اأمامك(

َهِذِه  ُحُدوِث  �َضَبَب  التلميذ  َعِزيِزى  َتْعَلُم  َهْل 

عرِف َعليها. الى للتَّ كَل التَّ اَناِت ؟ الِحِظ ال�ضَّ اْلَفَي�ضَ

هزات اأر�صية

فى قيعان 

المحيطات

ان�صهار 

الجليد

العوا�صف 

واالأعا�صير

�صقوط 

االأمطار 

بغزارة 

ال�صيول

انهيار 

ال�صدود

اأ�صباب حدوث الفي�صانات
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واالآن تعال لنتعرف مًعا على اأ�ضرار الفي�ضانات..

راًرا كثيرة ، مثل:  اَناُت اأ�صْ ُت�َصبُِّب اْلَفَي�صَ

ُحُدوِث َعَدٍد َكِبيٍر ِمْن َحاَلِت اْلَوَفاِة . 

ِث اْلِمَياِه  انت�َصاِر الأَْوِبَئِة َوالأَْمَرا�ِض ب�صبب َتَلوُّ

َتلِف  َنتيَجَة  َوِل  الدُّ ِفى  َمَجاَعاٍت  ُحُدوِث 

ِة . يِل الزَِّراِعيَّ اْلَمَحا�صِ

َفهل  اَناِت  الَفي�صَ َراِر  اأ�صْ َعلى  َتعرْفَنا  اأْن  وَبْعَد 

ا. ة اأي�صً َتعلُم اأنَّ َلها اآَثاراً اإيَجابيَّ

تعال لنتعرف عليها...

ِة ، َكَما َتُقوُم ِباإَِزاَلِة الِنَفاَياِت   فهى َتُقوُم ِبَتْغِذَيِة ِخَزاَناِت اْلِمَياِه اْلَجْوِفيَّ

َخلُّ�ُض  ِمْن َمجْاَرى اْلِمَياِه ، والأنهار و�صرفها اإَِلى اْلِبَحاِر ، َحْيُث َيِتمُّ التَّ

ِمْنَها .

ن�ضاط )1( اقراأ وحلل بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

اِن ُكلَّ  �ُض ِلْلَفَي�سَ َر َكاَنْت َتَتَعرَّ اأَنَّ ِم�سْ

َعاٍم ؛ اإِلَّ اأَنَّ َهَذا اْلَخَطَر َقْد َزاَل ؛ 

ب�سبب بناء ال�سد العالى الذى يحمى 

م�سر من اأخطار الفي�سان.

َهْل َتْعلُم...؟

وَرة اأْخرى ِمَن الأْخَطاِر الَّتى ُت�صبُبَها الِمَياُه . اَناِت َتَعاَل َمعَنا َنتَعرْف َعلى �صُ وَبعَد اأنَّ َتعرْفَنا َعلى الَفي�صَ

ُيوُل: 2- ال�ضُّ

الأَْمَطاِر  ِمَياِه  ِع  َتَجمُّ َنِتيَجَة  ُيوُل  ال�صُّ َتْن�صاأ 

ِخاَلَل  ٍة  ِب�ِصدَّ َواْنِدَفاِعَها   ، َكِبيَرٍة  اٍت  يَّ ِبِكمِّ

اْلُمْنَت�ِصَرِة  ِغيَرِة  ال�صَّ الأَْوِدَيِة  �َصَبَكاِت 

َتِفَعِة .
ْ
ِبالأََماِكِن اْلُمر

�صيل بمنطقة �صحراوية

ِة ، ِمْنَها : ْلِبيَّ ى اإَِلى اْلَعِديِد ِمَن الآَثاِر ال�صَّ ُيوَل ُتوؤَدِّ اإِنَّ ال�صُّ

َواِح .
ْ
ى اإٍَلى َخ�َصاِئَر ِفى الأَر 2- ُتوؤَدِّ 1- َتْدِميُر اْلَمَباِنى َواْلُمْن�َصاآِت .  

ِة . يِل الزَِّراِعيَّ 4- اإِْتاَلُف اْلَمَحا�صِ ُرِق ، وَكْثَرُة اْلَحَواِدِث .   3- َتْدميُر الطُّ
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ُيوِل ؟ ُم ِفى َمَخاِطِر ال�ضُّ َحكُّ وَلعلَّك َقْد َت�ضاأُل : َهْل ُيْمِكُنَنا التَّ

ُيوِل ِمْن ِخاَلِل:  ُم ِفى َمَخاِطِر ال�صُّ َحكُّ ُيْمِكُنَنا التَّ

 ِبَناِء الُقَرى والُمُدِن َبعيًدا َعْن َمَجارى الأْودَيِة الَجافِة. 

ِة َواْلُمْن�َصاآِت َواْلَمَباِنى . اِرَف ِلْلِمَياِه َحْوَل الأَْر�ِض الزَِّراِعيَّ  َعَمِل ُتَرٍع َوَم�صَ

 َعَمِل �ُصُدوٍد ِفى َمَناِطِق اْلِوْدَياِن.

يوِل.. ُهناَك اأْخَطاٌر اأخرى َقْد َتَتعر�ُض َلها َبع�ُض َمناطِق فى  اَناِت وال�صُّ وَبعَد اأْن َتعرْفَنا َعَلى الَفي�صَ

قليل من الدُّوِل وِهى..

ن�ضاط )2( فكر من اأجل االآخرين بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

ُة 3- االْنِهَياَراُت اْلَجِليِديَّ

ِة التَّزْحلِق َعلى الَجليِد َوهى  َتِبُط اْلَجِليُد ِبِرَيا�صَ
ْ
َير

ُر  َتَتَغيَّ َقْد  َلِكْن   ، اِح  يَّ ال�صُّ لجذب  ٌة  ُمهمَّ ٌة  ِرَيا�صَ

ِبُح َهَذا اْلَجِليُد َكاِرَثًة . متى  وَرُة َتَماًما ، َوُي�صْ ال�صُّ

يحدث ذلك؟ 

ْلُج  وتحدث النهيارات الجليدية ِعْنَدَما َيَتَراَكُم الثَّ

ِجُه  َيتَّ ُه  نَّ َفاإِ ؛  اْلِجَباِل  َجَواِنِب  َعَلى  َكِثيٍف  ِب�َصْكٍل 

اَعِة. َوُيْعَرُف  َعُتَها اإَِلى 300 كم ِفى ال�صَّ
ْ
ُل �ُصر ٍة َقْد َت�صِ ِك اإلى اأ�صفل ِفى �َصْكِل كتل َجِليِديَّ

ُّ
َحر اإَِلى التَّ

بُة َعليها ؟  ُة الُمترتِّ ْلِبيَّ
َّ
ِة . َما الآَثاُر ال�ص َذِلَك ِبا�ْصِم الْنِهَياَراِت اْلَجِليِديَّ

َف َعليها.
َّ
كَل الَّذى اأَماَمك ِلَتَتعر َلِحِظ ال�صَّ

انهيارات جليدية

اآثار االنهيارات الجليدية

حدوث الفي�صاناتقتل العديد من الب�صرتدمير المبانى
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ثانيًا: اأخطار الرياح واالأعا�ضير:

اأحيان كثيرة وقد  ِبُقْدَرِتِه ، فيجعلها م�صدًرا للخير فى  َياَح 
ِّ
الر ُر  ُي�َصخِّ َوَتَعاَلى  اإِنَّ اهلَل �ُصْبَحاَنُه 

ْن َتْقَتِلَع الأَ�ْصَجاَر َوَتْهِدَم اْلَمَباِنى ،   َياُح اأَ
ِّ
َماِر اأْحَياًنا اأخرى َفَت�صَتطيُع هذه الر َيْجعُلها َم�صَدًرا للدَّ

 �َصاِمٌل ِلْلَمَناِطِق الَِّتى َتُهبُّ َعَلْيَها .
ٌ
ويحدث َدَمار

فتعالوا لنتعرف على خطر الأعا�صير .

يِر :  4- االأََعا�ضِ

 ، َعِنيَفٌة  ٌة  َحَلُزوِنيَّ اَرٌة  َدوَّ ٌة  َهَواِئيَّ ُف  َعَوا�صِ

ُثمَّ   ، ِة  ال�ْصِتَواِئيَّ اْلِبَحاِر  َفْوَق  َعاَدًة  َتْن�َصاأ 

اْلَياِب�ِض  َجاِه  اتِّ ِفى  َفُة  اْلَعا�صِ َهِذِه  َتْنَدِفُع 

اأَِو  ِة  ال�ْصِتَواِئيَّ يِر  الأََعا�صِ ِبا�ْصِم  َوُتْعَرُف 

ِفيَها  َيُدوُر  اْلَباِرَد  اْلَهَواَء  نَّ 
لأَ ؛  ِة  اْلَمَداِريَّ

اِفِئ .  َكٍز �َصاِكٍن ِمَن اْلَهَواِء الدَّ
ْ
َحْوَل َمر

اإع�صار �صاندى المدمر بالوليات المتحدة عام 2012

َراًرا َباِلَغًة  َحاَيا ، َواأَْلَحَقْت اأَ�صْ يِر الَِّتى َخلََّفِت اْلَعِديَد ِمَن ال�صَّ َوَقْد �َصِهَد اْلَعاَلُم اْلَعِديَد ِمَن الأََعا�صِ

َرَبْتَها، ومنها اإع�صار �صاندى المدمر الذى حدث فى الوليات الأمريكية  َوِل الَِّتى �صَ اِد الدُّ باْقِت�صَ

فى عام  2012م. 

ولالأعا�صير اآثار مدمرة هل تعرفها؟

لحظ ال�صكل الذى اأمامك للتعرف عليها....

اآثار االأعا�صير

قتل اآالف 

الب�صر

ارتفاع اأمواج 

البحر

ونحر 

ال�صواحل

االأ�صرار 

بالممتلكات

الفي�صانات

ن�ضاط )3( فكر وار�ضم بكتاب االأن�ضطة والتدريبات
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تعلمت من هذا الدر�س اأن :

اَناِت َتقوُم ِبَتغذَيِة َخزاَناِت الِمَياه الَجوفيِة .   الَفي�صَ

ٍة  ِب�ِصدَّ َواْنِدَفاِعَها   ، َكِبيَرٍة  اٍت  يَّ ِبِكمِّ الأَْمَطاِر  ِمَياِه  ِع  َتَجمُّ َنِتيَجَة  َتْن�َصاأُ  ُيوَل  ال�صُّ    

َتِفَعِة .
ْ
ِغيَرِة اْلُمْنَت�ِصَرِة ِبالأََماِكِن اْلُمر ِخاَلَل �َصَبَكاِت الأَْوِدَيِة ال�صَّ

ِك اإلى ا�صفل 
ُّ
َحر ِجُه اإَِلى التَّ ْلُج َيَتَراَكُم ِب�َصْكٍل َكِثيٍف َعَلى َجَواِنِب اْلِجَباِل ، ثم َيتَّ   الثَّ

ٍة . ِفى �َصْكِل اْنِهَياَراٍت َجِليِديَّ

َى اإَِلى َمَخاِطَر ُمَتَعدَِّدٍة . ُه قد ُيوؤَدِّ  اْلَحَياِة ، َوَلِكنَّ
ُّ
  اْلَماَء �ِصر

بالغة  اأ�صرار  تلحق  والأعا�صير  بقدرته  الرياح  ي�صخر  وتعالى  �صبحانه  اهلل   

باقت�صاديات الدول الى تتعر�ض لها.

توجه اإلى كتاب االأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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 الأخطار البيئية

 تحديد المق�صود بـــ :  الت�صحر - الحتبا�ض الحرارى.

 ت�صنيف الأخطار الطبيعية والأخطار البيئية.

 تف�صير اأ�صباب الت�صحر.

 تو�صيح النتائج المترتبة على حرق الغابات.

 ا�صتنتاج اأ�صباب حرائق الغابات.

 ا�صتنتاج الآثار الناتجة عن الحتبا�ض الحرارى.

 تعظيم قدرة اهلل.

 تقدير اأهمية الغابات فى تحقيق التوازن البيئى.

نتعلم فى 

الق�ضايا املت�ضمنة هـذا الدر�ض 

  حمايتها وتجميلها والمحافظة عليها. 

ح�صن ا�صتغالل الموارد وتنميتها .

الدر�ض الثالث

وهب اهلل لالإن�صان الطبيعة بمواردها وجمالها واأي�صا باأخطارها الطبيعة، فتدخل الإن�صان فى 

اأخرى ت�صمى  اأخطار  اأخرى وبالتالى ظهرت  الطبيعة بناًء وتجمياًل مرة واإهداراً وتدميراً مرة 

الأخطار البيئية.

هل تختلف االأخطار الطبيعية عن االأخطار البيئية؟ تعالوا نتعرف على الفرق بينهما 

- الأخطار الطبيعية يرجع حدوثها اإلى عوامل طبيعية فقط دون تدخل الإن�صان اأما الأخطار 

البيئية يرجع حدوثها اإلى عوامل طبيعية وتدخل الإن�صان معًا.

اأما الأخطار  اإيجابية  - الأخطار الطبيعية قد يكون لها جوانب �صارة �صلبية وجوانب مفيدة 

البيئية قد تحدث اأ�صرًرا و�صلبيات فقط وتجلب كوارث على الطبيعة والإن�صان معًا فى الحا�صر 

والم�صتقبل.

عزيزى التلميذ هل تعلم اأنواع االأخطار البيئية؟ لحظ ال�صكل لتتعرف على بع�صها 

االأخطار البيئية

الت�صحر

 االحتبا�س

الحرارى

 حرق

الغابات

ن�ضاط )1( فكر ولون بكتاب االأن�ضطة والتدريبات
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ى  ِة ِلالأََرا�صِ ُد بالت�صحر َتَدْهُوُر اْلُقْدَرِة الإِْنَتاِجيَّ ُيْق�صَ

اِلَيِة : ِجُع اإَِلى الأَ�ْصَباِب التَّ
ْ
ِة وَير الزَِّراِعيَّ

اِت الأَْمَطاِر . يَّ 1- َتَناُق�ِض َكمِّ

. 
ِّ
َباِتى َزاَلِة اْلِغَطاِء النَّ 2- َقْطِع الأَ�ْصَجاِر ، َواإِ

ِم . ْعِى اْلَجاِئِر َوِغْيِر اْلُمَنظَّ
َّ
3- الر

ى الزِّراعيِة . 4- ال�ْصِتْغاَلِل اْلُمْفِرِط  ِلالأََرا�صِ

ى الزِّراعيِة. ِة على الأَرا�صِ ْمِليَّ 5- َزْحِف اْلُكْثَباِن الرَّ

اأَنَّ حوالى 23٪ من اأرا�سى العالم الجافة موجودة 

فى قارة اأفريقيا.

َهْل َتْعلُم...؟

ُر :  حُّ �ضَ  1- التَّ

َف 
َّ
يِر والتَّ�صحِر ،َتَعال َمَعنا ِلنتعر  وَبعَد اأْن َتعرفَنا َعلى الأَعا�صِ

َعلى َخطٍر اآَخَر ُيهدُد النِّظاَم الِبيئى  وهو..

ن�ضاط )2( فكر و�ضنف بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

2- َحِريُق اْلَغاَباِت

؛  ِة  ِبيِعيَّ الطَّ َرَواِت  الثَّ اأََهمِّ  ِمْن  اْلَغاَباُت  ُتْعَتَبُر 

 ، َوُت�َصاِهُم ِفى 
ِّ
اْلِبيِئى  ُجْزٌء ِمَن النَِّظاِم 

َ
َفِهى

ا�صتقراره. 

ها َقْد َتتعر�ُض للتدمير َنتيَجَة  ُن�ُصوِب  نَّ
اإِلَّ اأَ

ْيَطَرُة َعَلْيِه ، اأَِو اْحِتَواُئُه   َحِريٍق ، َل ُيْمِكُن ال�صَّ

نَّ 
ِة . َوَذِلَك لأَ اأَْخَطِر اْلَكَواِرِث اْلِبيِئيَّ َوُهَو ِمْن 

ٍة َطويَلٍة .  لُمدَّ
َّ
َهِذِه اْلَحَراِئَق قد َت�ْصَتِمر

وب َهِذِه اْلَحَراِئِق ؟ واالآن :َهْل َتْعِرُف َما �َضَبُب ُن�ضُ

َها : ُهَناَك اأَ�ْصَباٌب َعِديَدٌة ِلُحُدوِث اْلَحَراِئِق ِفى اْلَغاَباِت ، اأََهمُّ

َواِعُق . ُق َوال�صَّ
ْ
1- اْلَبر

ِق .
ْ
َخلُّ�ض ِمَن اْلُمَخلََّفاِت ِبَطِريَقِة اْلَحر 2- التَّ

ِب اْمِتَداِد النِّيَراِن . ِة ِلَتَجنُّ ُروِريَّ هى ُدوَن الأَْخِذ ِفى الْعِتَباِر الْحِتَياَطاِت ال�صَّ اِت الطَّ 3- َعَمليَّ

ن�ضاط )3( فكر وافتر�س بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

من النتائج المترتبة على حريق 

الغابات ) ت�سويه ال�سكل الجمالى - 

اإنبعاث غازات �سارة بالبيئة - الق�ساء 

على التنوع النباتىوالحيوانى (

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ
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3- االحتبا�س الحرارى )الدفء الكونى(

التدريجى فى درجة حرارة  الرتفاع  يعنى 

والقريبة  الجوى  الغالف  من  ال�صفلى  الطبقة 

ل�صطح الأر�ض.

اإ�صال نف�صك.. لماذا يحدث الحتبا�ض الحرارى؟

لعدة  نتيجة  الحرارى  الحتبا�ض  يحدث 

اأ�صباب اأهمها:

- انبعاث الغازات الدفيئة.

ال�صناعة  وخا�صة  الب�صرية  الأن�صطة   -

وعمليات ا�صتخراج ونقل وا�صتهالك الطاقة.

- قطع الغابات واإزالتها.

- حرق الغابات.

»ناق�س معلم العلوم فى المق�ضود بالغازات الدفيئة واأنواعها وخ�ضائ�ضها«

واالآن تعال نتعرف على اأ�ضرار االحتبا�س الحرارى:

لالإحتبا�ض الحرارى اأ�صرار متعددة منها:

- ارتفاع متو�صط درجة حرارة العالم.

- ذوبان الجليد وتقل�ض م�صاحات القطبين.

- ارتفاع من�صوب مياه البحار والمحيطات.

- غرق ال�صواحل وبع�ض اأجزاء من المدن ال�صاحلية.

- تغير فى باقى عنا�صر المناخ كال�صغط والرياح والأمطار.

»ناق�س معلمك فى االآثار المترتبة على االقت�ضاد وال�ضكان والُجزر نتيجة لغرق ال�ضواحل«

ولكن قام االإن�ضان متمثاًل فى حكومات دول العالم بمجموعة جهود لتقليل االحتبا�س الحرارى 

من هذه الجهود:

- تر�صيد ا�صتهالك الطاقة والبحث عن م�صادر طاقة متجددة ونظيفة.

- وقف اإزالة  الغابات والتحكم فى الحرائق التى تن�صب بها والت�صجيع على زراعتها.

- اإدارة المخلفات بطرق علمية تقلل النبعاثات الحرارية.

- زيادة فر�ض ال�صرائب على من ي�صتخدم طاقة تزيد النبعاث الحرارى.

ن�ضاط )4( تخيل وا�ضتنتج بكتاب االأن�ضطة والتدريبات

الحتبا�ض الحرارى يوؤدى اإلى 

زحزحة الأقاليم المناخية مما 

يوؤدى اإلى �سقوط الأمطار على 

مناطق كانت �سحراوية جافة 

وتتحول اإلى اأر�ض خ�سراء

معلومة اإثرائية
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تعلمت فى هذا الدر�س اأن :

 الأخطار الطبيعة تختلف عن الأخطار البيئية .

 الت�صحَر ُيَعدُّ ِمْن اأَْخَطِر اْلُم�ْصِكاَلِت الَِّتى ُتَواِجُه اْلَعاَلَم .

ِر  . حُّ  ُمُلوَحَة التربة تعد َنْوًعا ِمْن اأَْنَواِع التَّ�صَ

ى ِم�َصاَحاٍت �َصا�ِصَعًة ِمَن اْلَعاَلِم . َة ُتَغطِّ ْمِليَّ
َّ
 اْلُكْثَباَن الر

 الغابات جزء ل يتجزاأ من النظام البيئى وت�صاهم فى ا�صتقراره .

 الحتبا�ض الحرارى يوؤدى اإلى ذوبان الجليد وارتفاع من�صوب مياه 

البحر والمحيط.

توجه اإلى كتاب االأن�صطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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اأهم المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

خطر طبيعى

َزاَلِزُل

براكيُن

�ُضُيوٌل

اْنِهَياٌر َجِليِدى

اٌن َفَي�ضَ

اإع�ضاٌر

ُر حُّ َت�ضَ

االحتبا�س الحرارى

َدْخَل  َل   ،  
ٍّ
َطِبيِعى ِب�َصَبٍب  َيْحُدُث   ،  

ٌ
َكِبير  

ٌ
َدَمار ِبه  ُيق�صُد 

ا ُي�َصبُِّب خ�صائر كبيرة فى الممتلكات  ِلالإِْن�َصاِن ِفيِه ؛ ِممَّ

والب�صر.

َتْنَتاُب   ، َوُمَتاَلِحَقٍة  �َصِريَعٍة  ٍة  يَّ �صِ
ْ
اأَر اٍت  ِهزَّ عن  ِعَبارٌة 

ِعيَفًة  َعٍة ، َوَقْد َتُكوُن �صَ َة ِفى َفَتَراٍت ُمَتَقطِّ يَّ �صِ
ْ
اْلِق�ْصَرَة الأَر

ى  دِّ ِبَحْيُث َل َي�ْصُعُر ِبَها الإِْن�َصاُن ، َكَما َتُكوُن َعِنيَفًة ، َوُتوؤَ

اإَِلى َدَماٍر َكِبيٍر .

من  َواْلَغاَزاِت  ِهَرِة  اْلُمْن�صَ ُخوِر  ال�صُّ اندفاع  عن  عبارة   

ُد  َوَتَتَجمَّ َتْبُرُد  َحْيُث  ؛  �ِض 
ْ
الأَر �َصْطِح  اإَِلى  الأر�ض  باطن 

َكاِن َعَلى �َصْكِل 
ْ
َهِة اْلُبر ا َحْوَل ُفوَّ َكاِنيًّ

ْ
َن َمْخُروًطا ُبر َوُتَكوِّ

َتِفٍع.
ْ
َجَبٍل ُمر

ٍة  ِب�ِصدَّ َواْندَفاُعَها   ، َكِبيَرٍة  اٍت  يَّ ِبَكمِّ ِمَياِه الأَْمَطاِر  َتْجَمُع   

ِبالأََماِكِن  اْلُمْنَت�ِصَرِة  ِغيَرِة  ال�صَّ الأَْوِدَيِة  �َصَبَكاِت  ِخاَلَل 

َتِفَعِة .
ْ
اْلُمر

َعٍة �َصِديَدٍة .
ْ
ِك اْلَجِليِد َنْحَو اأَ�صافِل اْلِجَباِل ِب�ُصر

ِّ
ِعبارٌة َعن ُتَحر

فى  الطبيعى  معدله  عن  اْلِمَياِه  َمْن�ُصوِب  ِزَياَدِة  عن  ِعبارٌة 

البحار اأو الأنهار حتى يجرى اإلى الياب�ض .

َتْن�َصاأُ   ، َعِنيَفٍة  ٍة  َحَلُزوِنيَّ اَرٍة  َدوَّ ٍة  َهَواِئيَّ َف  َعَوا�صِ ِعبارٌة عن 

ِة . َعاَدًة َفْوَق اْلِبَحاِر ال�ْصِتَواِئيَّ

ِة . ى الزَِّراِعيَّ ِة ِلالأََرا�صِ ِعبارٌة َعن َتَدْهُوُر اْلُقْدَرِة الإِْنَتاِجيَّ

الطبقة  حرارة  درجة  فى  تدريجى  ارتفاع  عن  عبارة 

ال�صفلى من الغالف الجوى والقريبة ل�صطح الأر�ض.
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اأهداف الوحدة

بنهاية هذه �لوحدة يتوقع �أن يكون �لتلميذ قادًر� على �أن :

• يتعرف مظاهر الحياة »االجتماعية - الثقافية« فى تاريخ م�صر القديم.
• يقدر دور المراأة فى تاريخ م�صر القديم كاأم، وكملكة.

• يقدر دور العلم والعلماء فى النهو�ض بالمجتمع الم�صرى عبر الع�صور.
• يعطى اأمثلة لبع�ض القيم التى يت�صمنها االأدب الم�صرى القديم. 

• يو�صح مالمح التطور العمرانى المعمارى فى م�صر القديمة.
• يبدى اهتماًما بدرا�صة مظاهر الحياة االجتماعية فى م�صر القديمة.

• يقدر قيمة الحفاظ على الهوية  الم�صرية عبر الع�صور.
• يو�صح انعكا�صات التفاعل الح�صارى فى العلوم والفنون والعمارة فى م�صر القديمة.

• يعر�ض بع�ض مبادئ حقوق »االإن�صان والمراأة والطفل« من خالل درا�صة الحياة 
االجتماعية فى م�صر القديمة.

• يتتبع مراحل التطور الح�صارى التى طراأت على المجتمع الم�صرى عبر الع�صور.

درو�س �لوحدة

ِرى الَقديِم. الدر�ض االأول: َجوَلٌة فى َحياِة الِم�صْ

ٌة: الِكَتابُة – االأَدُب. ريَّ الدر�ض الثانى: اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

. ة: الِعلُم – الِعَمارُة- الَفنُّ ريَّ الدر�ض الثالث: اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

من روائـع حـ�ضارتـنا
) الحياة االجتماعية والفكرية(

الوحدة الثالثة
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ِرى الَقِديِم َجْوَلٌة ِفى َحَياِة الم�صْ

مفهوم الحياة االجتماعية.

حقوق االإن�صان والمراأة والطفل فى التاريخ الم�صرى القديم.

معرفة االأعياد واالحتفاالت التى كان يتم االحتفال بها 

ح�صب اأنواعها.

المقارنة بين طبقات المجتمع الم�صرى من حيث التكوين.

الم�صاواة بين الب�صر على اختالف األوانهم واأجنا�صهم.

معرفة و�صائل الت�صلية والترفيه عند الفراعنة.

االعتزاز بعادات وتقاليد ال�صعب الم�صرى عبر الع�صور.

تقدير جهود االأجداد واالعتزاز بذلك.

تقدير قيمة المراأة بم�صر القديمة.

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 
الق�صايا املت�صمنة 

حقــــــــــوق االإن�صان.

حقــــــــــوق المـراأة.

حقــــــــــوق الطفل.

الدر�س الأول

الَقِديَمِة،  ِة  ِريَّ الم�صْ اَرِة  الَح�صَ َمَظاِهِر  َبْع�ِض  َعَلى  اِبِق  ال�صَّ الدرا�صى  ِل  الَف�صْ ِفى  ْفَنا 
َّ
َتعر اأْن  َبْعَد 

ِة، َتَعاَل َمَعَنا َن�ْصتْكِمْل َجْولَتَنا  اِديَّ ِة واالْقِت�صَ ِة والدِّينيَّ يا�صيَّ ْلنا َمًعا ِفى َمَظاِهِر الَحَياِة ال�صِّ َوَتجوَّ

اَرِة، وهى الحياة االجتماعية والحياة الفكرية والثقافية  ِة َمَظاِهِر َهِذه الَح�صَ ْف َعَلى َبِقيَّ
َّ
َوَنتعر

اِلى: ْكُل التَّ ُحَها ال�صَّ والَّتى ُيو�صِّ

الحياة 

الدينية

الحياة 

االجتماعية

الحياة 

الفكرية والثقافية

مظاهرالح�ضارة 

القديمة

الحياة 

االقت�صادية

الحياة 

ال�صيا�صية

ِة: َوْلَنَبداأْ ِبالَحَياِة الجِتَماِعيَّ

نَّ الِوْحَدَة 
ِرىُّ الَقِديُم اأَ ْدَرَك الم�صْ ا َعَلى ِوْحَدِتِه َوتَما�ُصِكِه، َحْيُث اأَ ِتِه َحِري�صً ِرىُّ ُمْنُذ َن�ْصاأَ َكاَن المْجَتمُع الم�صْ

ِم واالْزِدَهاِر، ِلَذلك َحَر�َض َعَلى َتْطِبيِق الَعَداَلِة والم�َصاَواِة  قدُّ َما�ُصَك َبْيَن اأْفَراِد المجَتمِع ُهَما اأَ�َصا�ُض التَّ والتَّ

 . ًة َي�ُصوُدَها الُودُّ والُحبُّ اأََماَم الَقاُنوِن َبْيَن اأْفَراِد المْجَتمِع دوَن َتْمييٍز َبْيَنُهم، لذا َكاَنْت َحَياُتُهْم ُم�ْصَتقرَّ

ِة. ْف ِفيَها َعَلى َحَياِتهم الْجِتَماِعيَّ والآن َتَعالوا َمَعَنا ِفى َجْوَلٍة َنَتعرَّ

َوْلَنبَداأْ ِبَطَبَقاِت المْجَتمِع...

َيِليها  َواأ�ْصَرُتُه  َعوُن 
ْ
الِفر اأْعاَلَها  ُمتعدَِّدٍة،  َطَبَقاٍت  ِمْن َمجموَعٍة  الَقِديُم  ِرىُّ  الِم�صْ المْجَتمُع  َن  َتَكوَّ

ِفين، َغاُر المَوظَّ َبَقَة �صِ اِم االأَقاِليِم، َوَيلى َهِذه الطَّ َطَبَقُة الُوَزَراِء َوِكَباِر الَكَهَنِة َوالكَتَبِة َوُحكَّ
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َعاُة. اُل الزَِّراَعِة، والِحَرِفيُّون والرُّ َبَقَة ُعمَّ َحاُب الِحَرِف المتميِِّزوَن، ُثمَّ َيِلى َهِذه الطَّ اُر، َواأ�صْ والتُّجَّ

ن�صاط )1( فكر واأجب بكتاب الأن�صطة والتدريبات

الأب:

ْوَجِة  ْقِديِر واالْحِتَراِم ِمَن الزَّ اَعِة والتَّ ُر َلُهم َحاَجاِتهِم، َوَيْحِميُهم، وَلُه َحقُّ الطَّ  ُهَو َربُّ االأ�ْصَرِة َوَراِعيَها، ُيوفِّ

واالأْبَناِء.

الأم:

ِتيٍب، 
ْ
وِن الَبْيِت ِمْن َتْنِظيٍف، َوَتر َكاَنْت َتحَتلُّ َمَكاَنًة مهمة ِفى االأ�ْصَرِة؛ َفِهى الَّتى ُت�ْصِرُف َعَلى �ُصوؤُ

َغاِر ،َوُت�َصاِعُد َزْوَجَها ِفى َبْع�ِض االأْعَماِل، َوَكاَن َلَها َحقُّ الِوَراَثِة  ِبيَة ال�صِّ
ْ
َوَطْهى، َكَما اأَنها َتَتولَّى َتر

َراِء. َعاُقِد والَبْيِع وال�صِّ َهاَدِة والتَّ وال�صَّ

َف ِمْنَها َعَلى ُدوِر االأِب َواالأمِّ َواالأْبَناِء ِمن 
َّ
َرية الَقِديمِة لِنتعر ْل ِفى َحَياِة االأ�ْصَرِة الِم�صْ واالآَن: َتَعاَل َنَتَجوَّ

ِفيهِ  
ْ
ر �ْصِلَيِة والتَّ َحْيُث حُقوقهِم َوَواِجَباتِهم، وَم�َصاكِنِهم َوَمالب�ِصِهم َوَعاَداتِهم َوَتَقاِليدهِم، َوَو�َصائِل التَّ

ِعْنَدُهم. َوْلَنبداأْ بـــ:

الأ�صرة:

ُن ِمَن االأِب وااْلأمِّ وااْلأْطَفاِل، وِلُكلٍّ ِمْنُهْم َدْوُره  ُة الَقِديَمُة �َصاأُنَها �َصاأن االأ�َصِر َحاِلًيا؛ َتَتَكوَّ ِريَّ َكاَنِت االأ�َصُر الِم�صْ

ِيه ِفى الَحَياِة : فهل تعرف دور كل منهم ...؟ الَِّذى ُيوؤدِّ
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ن�صاط )2( �صنف وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

الأبناء: 

اآَداَب  اأْبَناِئهم، َوتعليمهم  ِبَيِة 
ْ
َتر اِن َعَلى  َيْحِر�صَ َكاَن االأَبَواِن 

اِن  هَما َكاَنا َيحِر�صَ نَّ
يَبَة، َكَما اأَ ُلوِك الَحميِد، واالأْخاَلَق الطَّ ال�صُّ

وَن  َعَلى َتْعِليم اأَْبَناِئهم الُعُلوَم المْخَتِلَفَة، َوَكاَن االأْبَناُء َيحِر�صُ

َوُم�َصاَعَدِتهما  َوالَدْيِهم،  واْحِتَرام  ِدَرا�َصِتِهم  ِفى  التَّفوِق  َعَلى 

ِفى اأَْعَماِلهِما، َوِرَعاِية ُقُبوِرِهما َبْعَد َوَفاِتِهما....

ُه: ي�صُ َكُن َوَتاأ�صِ الم�صْ

ِرىِّ الَقِديِم َوَتاأْ�ِصي�ِصِه: َف َعَلى َم�ْصَكِن الم�صْ
َّ
َتَعاَلْوا َمَعَنا ِلَنَتعر

وِب اللَِّبِن، َما َعَدا َفتحاِت  ِرىِّ الَقِديم ِبالَب�َصاَطِة، َفَقْد َكاَن َيتمُّ ِبَناوؤُه ِمن الطُّ َز َم�ْصَكُن الم�صْ  َتَميَّ

ُن ِمَن َطاِبٍق َواِحٍد اأْو  ه كان َيتكوَّ االأَْبَواِب واالأْعِمَدَة، َفَقْد َكاَن َيتمُّ َت�ْصييُدَها ِمَن الِحَجاَرِة، َكَما اأنَّ

َطاَبَقْيِن، َوُحْجَرٍة َواِحَدٍة اأْو ُحْجَرَتْيِن.

�َصاًعا، َوُتِحيُط ِبَها الَحَداِئُق الَجِميَلُة، وُجْدَراُنَها  ا َمَناِزُل الأْغِنَياِء: َفَكاَنْت اأَح�صَن َحااًل، َواأكَثَر اتِّ اأمَّ

والَفَخاَمِة  الُعُلوِّ  ِفى  المَثِل  ِرَب  َم�صْ َعوَن 
ْ
ِفر ُر  َق�صْ َوَكاَن  المخَتِلَفِة.  ُقو�ِض  والنُّ َخاِرف  ِبالزَّ ٌة  ُمحالَّ

�َصاِع. واالتِّ

كم هو جميل �أن يطيع �لطفل 

و�لديه في�صبحا 

بذلك فى فرح 

عظيم.

من ن�صائح الحكماء
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ن�صاط )3( فكر وقارن بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )4( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ِلحْفِظ  ِة  الَخ�َصِبيَّ َناِديِق  وال�صَّ والمَقاِعِد  والَو�َصاِئِد  ِة 
َّ
باالأ�ِصر َمِليئًة  المَناِزُل  َفَكاَنِت  الأَثاُث:   ا  اأمَّ

ُروِف  َعاِم والِمَياه، َوَقِد اْخَتَلَف االأَثاُث ِمْن َمْنِزٍل الآَِخَر، َوَذِلَك َح�صَب الظُّ الماَلِب�ِض َوَمَواِئِد َواأْوِعَيِة الطَّ

ِة لالأ�ْصَرِة. المِعي�صيَّ

الماَلِب�ُس :

ِمْن  اْخَتَلَفْت  والَّتى  بمالِب�ِصِه  الَقِديُم  الم�صرىُّ  اْهَتمَّ 

َطَبَقٍة،  ِلُكلِّ  ِة  المعي�ِصيَّ ُروِف  الظُّ َح�صَب  الأْخَرى  َطَبَقٍة 

اِن،  الَكتَّ ِمَن  َنُع  ُت�صْ ال�صعب  عامة  مالب�ض  َفَكاَنْت  

َنُع ِمَن  َفَكاَنْت َمالِب�ُصُهم ُت�صْ َعوُن 
ْ
ا االأْغِنَياُء واْلِفر اأمَّ

الَحِريِر الم�صتورِد ِمْن ِفينقيا )�صوريا َحالًيا( َوَكاَنْت 

ِة. َهِب َوالِف�صَّ ُز بالذَّ
َّ
ُتَطر

يَنُة الزِّ

َن َفا�ْصَتخَدُموا الُعُقوَد  زيُّ وَن الُقَدَماُء التَّ ريُّ اأََحبَّ الِم�صْ

َة   والِحنَّ واالأْم�َصاَط  والُعُطوَر  واالأ�َصاِوَر  واالأْقَراَط 

والُكحل والَخَواِتَم.   

مكحلة

اأثاث منزلى

اأ�صورة

نعال
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َقاِليُد:  الَعاَداُت َوالتَّ

َر الَقِديَمِة ُكلٌّ َح�َصب المْوِقِف َوَما �َصيتمُّ فيه َفمَثاًل: َقاِليُد ِفى ِم�صْ اْخَتَلَفِت الَعاَداُت والتَّ

الطعام:

رىُّ الَقديُم َيَتناَوُل َطَعاَمه ِفى ِبَدايِة   َكاَن الم�صْ

يِر، ثم َعَرَف الَموائَد المْنخِف�صَة،  االأْمِر َعَلى الَح�صِ

َكِذلك َعرَف الَمواِئَد المرَتفَعَة َذاَت المَقاِعِد الَّتى 

ا  اأْي�صً رىُّ  ُد، كَما َعرَف الم�صْ
ْ
َيجِل�ُض َعَلْيها الَفر

ِنَظاَم الَوَجَباِت الثَّالِث ِفى اليوِم الَواِحِد، َوَغ�ْصل 

َعاِم.........   االأْيدى َقْبَل َوَبْعَد الطَّ

�إذ� كنت من �لجال�صين �إلى مائدة 

طعام فال تنظر �إلى ما يقدم لغيرك

من ن�صائح الحكماء

َياَرة: اآَداُب الزِّ

ِرىُّ الَقِديُم َيلتزُم ِباآَداِب الزَِّيارِة، َفال َيدُخُل البُيوَت اإالَّ َبْعَد   َكاَن الم�صْ

َذَن َلُه. اأْن ُيوؤْ

الِعالَقُة الأ�صرية:

ُيَناِزُعها،  َوال  َزوجِتِه  اإِ�ْصَعاِد  َعَلى  َوَيْحر�ُض  ِعَناَيٍة،  ِبُكلِّ  اأ�ْصرَته  ُيحيُط  الَقِديُم  رىُّ  الم�صْ َكاَن 

ى االأْمُر َذِلك. َويعاِمُلها ِبُكلِّ ِرْفٍق َوَحَناِن، َكما َكاَن ُي�َصاِعُدها ِفى الْمنِزِل اإَذا اْقَت�صَ

مائدة الطعام

ن�صاط )5( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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رِفيِه: ليِة والتَّ �صْ  َو�َصاِئُل التَّ

ا َوِكَفاًحا، َفْقد َكاُنوا َكِثيًرا َما َيْلَجئوَن اإِلى َبْع�ِض االأ�َصاِليِب  ريِّين الُقَدَماِء ُكلُّها َجدًّ لْم َتكْن َحَياُة الم�صْ

ِويِح َعْن اأْنُف�ِصهم، َعْن َطِريِق ا�ْصتخَداِم 
ْ
للتر

رِفيِه ِمثل:  �صِلية والتَّ الَكثيِر ِمن َو�َصاِئِل التَّ

ْيِد ِمثَل:  ْيِد: َفَكاُنوا َيخرُجون لل�صَّ ِة ال�صَّ ِرَيا�صَ

، واالأ�ْصَماِك،  اِن، والحَماِم، والَبطِّ ْيِد ال�صمَّ �صَ

والتَّما�ِصيح والِغْزاَلِن، واالأ�ُصوِد، وِمْن اأهمِّ 

ِريون  االأَدَواِت الَّتى َكاَن َي�صتخدُمَها الم�صْ

َباِك(. �ضِّ )ال�صنارة( – ال�صِّ بِة – ال�صَّ
ْ
ا الرَماَيِة  والَحر الُقَدَماُء )َع�صَ

رىُّ  ُة: َعَرَف الم�صْ يَّ الأْلَعاُب الرَيا�صِ

الَقِديُم الَعِديَد ِمَن االأَلَعاِب الَّتى 

ويِح َعْن َنْف�ِصِه 
ْ
ر َكاَن يَماِر�ُصَها للتَّ

وِيِب َعَلى ُكْتَلٍة  ِمْثَل ُلْعبِة التَّ�صْ

اَرعة، المَباَرَزِة،  ٍة، الم�صَ َخ�َصبيَّ

َرفِع االأْثَقاِل واأْلَعاٍب َتعتمُد َعَلى 

ْحِطيِب،  التَّفِكيِر ِمثل ال�ّصْطَرنج، التَّ

ُة َعَلى  يَّ يا�صِ
ِّ
َوَلْم َتْقَت�صِر االأْلَعاُب الر

اأََة 
ْ
ْت ِلَت�ْصَمَل المر َجال، َبِل امتدَّ

ِّ
الر

ْوِق، َوُلْعَبَة اإْخَفاِء الوْجِه  ا والطَّ ا ِمْثَل ُلْعَبِة: َتَقاُذف الُكَراِت. َكَما َمار�َض االأْطَفاُل لْعَبَة الَع�صَ اأْي�صً

الَّتى ُت�ْصِبه )َع�ْصَكر وَحَراِميَّة( االآن.

يَقى والِغَناُء: المو�صِ

وَن الُقَدَماُء المو�ِصيَقى  ريُّ المو�صيقى: َعَرَف الم�صْ

وَها، وِمْن اأَهمِّ االآالِت الَّتى ا�ْصَتَخدُموها فى  واأْحبُّ

ُبوُل.  الَعْزِف : المزماُر َوالطُّ

ُحوَب بالمو�ِصيَقى  وَن الِغَناَء الم�صْ ِريُّ الغناء:َعَرَف الم�صْ

اأْو بُدوِنها َكَذِلَك الِغَناَء الَفْرِدى والَجَماِعى وِمْن َهِذه 

.
َ
االأَغاِنى َما ُهو َوَطِنى، اأو �صعبى، اأو ِدينى

ن�صاط )6( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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الأْعَياُد والْحِتَفالُت:

وَن الُقَدَماُء �َصاأُنهم �َصاأَن َغْيِرهم ِمَن االأَمِم َيحَتِفُلوَن بالمَواِكِب والمَوا�ِصِم واالأْعياِد  ِريُّ َكاَن الم�صْ

َنِة، وِعيِد االإَلِه اأمون واالإَِلِه اأوزيري�ض، وِعيِد ُجُلو�ِض  ِبيِع، ِعيِد َراأْ�ِض ال�صَّ
َّ
المهمة ِعْنَدُهم ِمْثَل ِعيِد الر

اِن، وِعيِد البْذِر. اِد، وِعيِد الَفَي�صَ ِر، وِعيِد الَح�صَ �ِض، وِعيِد النَّ�صْ
ْ
َعْوَن َعَلى الَعر

ْ
ِفر

وُد  َتْعِرُف َما المْق�صُ ِر الَقِديمِة... َهْل  ِة ِفى ِم�صْ ْفَنا َماَلِمح الَحَياِة االْجتَماِعيَّ
َّ
اأْن َتعر َبْعَد  وااَلآَن: 

ِبَها؟ 

ُك ِبَها َجِميُع  َقاِليد الَّتى َكاَنْت َتَتم�صَّ ُد ِبَها: َمجُموَعُة الَعاَداِت والتَّ ُيْق�صَ

ِرىِّ فى  الَمْلَب�ض – الَماأكل – الَم�ْصَرب. عِب الم�صْ َطَبَقاِت ال�صَّ

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

َبَقاِت. ِرى َكاَن ُمتعدَِّد الطَّ - المْجتمَع الم�صْ

َة  اِديَّ َة واالْقِت�صَ َيا�ِصيَّ اأَِة ُحُقوَقها ال�صِّ
ْ
يَن الُقَدَماَء َقْد �َصَبُقوا الَعاَلَم ِباإْعَطاِء المر ِريِّ - الم�صْ

َة. واالِجِتَماِعيَّ

. ِرىَّ َة اْحَتلَّْت َمَكاَنًة َعِظيَمًة ِفى المْجَتمِع الم�صْ ِريَّ اأََة الَم�صْ
ْ
- المر

روِف المعي�صية. ِرىِّ الَقِديِم َكاَن َيختِلُف ِمْن َطَبَقٍة الأْخَرى َح�ْصَب الظُّ - َم�ْصَكَن الِم�صْ

َنوِع واالْخِتالِف. - اأَدَواِت الزِّيَنِة ِعنَد الَفَراِعَنِة َكاَنْت َتَتميُز بالتَّ

)ُمَماَر�َصِة  ِمْثَل  والزِِّينة  �ْصِليِة  للتَّ ُمختِلَفًة  َو�َصاِئَل  َي�صَتخِدُم  َكاَن  الَقِديَم  رىَّ  الم�صْ  -

ِة – الِغَناِء – َعْزِف المو�ِصيَقى(. َيا�صَ
ِّ
الر

ِرييِّن  اأْلَواِنِهم واأجَنا�صهم َكاَنْت ِمن �ِصَماِت الم�صْ - الم�َصاَواَة َبْيَن الَب�َصِر َعَلى اِخَتالف 

الُقَدَماءِ .  

ن�صاط )7( �صنف وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

توجه اإلى كتاب الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ٌة  ِريَّ اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

)الحياة الثقافية والفكرية (

 )الِكَتاَبة و الأَدب ( 

   مالمح تطور الحياة الثقافية فى م�صر القديمة.

   رموز الكلمات الهيروغليفية.

 اأنواع االأدب الم�صرى القديم.

 حب الوطن واالعتزاز به من خالل االأدب الق�ص�صى فى 

م�صر القديمة.

 االعتزاز باإبداعات الم�صرى القديم فى مجال الكتابة 

واالأدب

 التحلى بال�صفات واالأخالق الحميدة التى دعى اإليها 

الحكماء.

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

 التربية من اأجل المواطنة.

 االنتماء.

الدر�س الثانى

َلْت ِفى َمْوِقِعَها المَتميِِّز َوُمَناِخَها المعَتِدِل َوَنْهِر النِّيِل الَّذى  ًة َتمثَّ َر َعَواِمَل َطِبيعيَّ َوَهَب اهلُل ِلم�صْ

ِفى  ِة  والِفْكِريَّ ِة،  َقاِفيَّ الثَّ الَحَياِة  اْزِدَهاِر  ِفى  الَكِبيُر  االأَثُر  َلُه  َكاَن  ا  ِممَّ ِبالَخْيَراِت  َعَلْيها  َيِفي�ُض 

ِة  ِة ِفى كافَّ ِرىَّ ِفى َتْفِجيِر َطاَقِتِه االإْبَداِعيَّ َر الَقِديَمِة، َفَقْد �َصاَعَدْت َهِذه الَعَواِمُل االإْن�َصاَن الم�صْ ِم�صْ

ِف َعَليها.
ُّ
اِلى ِللتَّعر ْكِل التَّ  اإلى ال�صَّ

ْ
ِة. انُظر ِة والِفْكِريَّ َقاِفيَّ الَمَجااَلِت الثَّ

العمارة العلوم االأدب الفنونالكتابة

مالمح الحياة الثقافية والفكرية

اِبَقِة  ِرى ِفى ُكلِّ َمَجاٍل ِمَن المَجاالِت ال�صَّ باخت�صار اإْبَداَعاِت االإْن�َصاِن الم�صْ
َ
ف 

َّ
َواالآَن َتَعاَل ِلنَتعر

ًل :الِكَتاَبُة: اأوَّ

ِبيَعِة، َوَقْد َبَدا َهَذا َوا�صًحا  ِرىُّ الَقِديُم ِبُكلِّ َما ُيحيُط ِبِه ِمْن َمَظاِهِر الطَّ َر االإْن�َصاُن الم�صْ َلَقْد َتاأَثَّ

ُموُز؟ 
ُّ
َيْت َتِلَك الر ُموِز ا�ْصَتخدَمها ِفى ِكَتاَباِتِه، َهْل َتْعِرُف ِبَم �ُصمِّ

ُّ
ِعْنَد اْخِتَياِرِه َمجُموَعًة ِمَن الر

يْت ِبالِكَتاَبِة الهيروغليفية. َلَقْد �ُصمِّ
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بِيعِة ِمْن )اإْن�َصاٍن، َنباٍت ، َحَيواٍن،  �َصاَراٍت ُتمثُِّل َما ِفى الطَّ ها ِعَباَرٌة َعْن اإِ يت�صح من ال�صكل التالى اأنَّ

ْق�ُض ِبَها َعَلى ُجْدَراِن  �َض َحْيُث َكاَن َيتمُّ النَّ ُطُيوٍر(. والهيروغليفية كلمٌة ُيونانيٌة َتعنى الَخطَّ المَقدَّ

 للدَّولِة.
ُّ
�صمى

َّ
و�ُض الدِّينيُة. وهو الخط الر ُل ِبَها النُّ�صُ المَعاِبِد َوالمَقاِبِر َوُت�َصجَّ

َهْل َتْعِرُف َكْيَف ُتْكَتُب؟

ِو الَعْك�ِض َوِمَن الَيميِن اإلى الَي�َصاِر  ُتْكَتُب ِمْن اأْعَلى اإلى اأ�ْصَفَل اأَ

َورَق  الِكتاَبِة  القديم فى  الم�صرى  ا�ْصتخدْم  الَعْك�ِض. وقد  اأِو 

َنباِت الَبرِدى واأْقالم الُبو�ِض وِحبًرا اأ�ْصوَد اأو اأْحمر.

الِكَتاَبة  ُهى:  الكَتاَبِة  ِمَن  اأخرى  اأنواٍع  ثالثُة  ُهَناَك  َكاَن  الهيروغليفية  الِكَتاَبِة  َجاِنِب  واإِلى 

ْف َعَلْيِها:
َّ
ية .. َتَعاَل َنتعر الهيراطيقية والديموطيقية والقِبطَّ

اأْوَراِق  الِكَتاَبِة َعلى  الَكَهَنُة ِفى  َي�صتخدُمُه  َكاَن  ِن، َحْيُث  الديِّ ِرَجاِل  ُتْعَرُف ِبخطِّ  الهيراطيقية: 

ِدى.   
ْ
الَبر

ِة. ْعبى، َحْيُث َكاَن ُي�صتَخدُم ِفى َجِميع َنواحى الَحَياِة الَعامَّ الديموطيقية: ُتْعَرُف بالَخطِّ ال�صَّ

ِمَن  وَماأخوَذًة  الَقِديَمِة،  ِة  الم�صريَّ اللَغِة  َمراِحل  ِمَن  االأِخيَرَة  َحَلَة 
ْ
المر ُتمثُِّل  َوهِى  الِقْبِطية: 

ِة. الدِّيموِطيقيَّ

ِرىُّ الَقِديُم: الأَدُب الم�صْ

اَياُهْم  ِة َتَناَوَل َق�صَ وَن الُقَدَماُء ُتَراَثًا َزاِخًرا ِمَن االآَداِب �َصاِهًدا َعَلى اإْبداَعاِتهم االأدِبيَّ ِريُّ َتَرَك َلَنا الم�صْ

َحتَّى  اِلى  التَّ ْكِل  ال�صَّ اإِلى  َمِعى   
ْ
اُْنُظر االأْنَواع.  ُمتعدَِّد  َكاَن  ِلَذا  ة؛  والدِّينيَّ واالْجَتماِعيَّة  َيا�ِصيَّة  ال�صِّ

َف َعَلى اأْنَواِعِه.
َّ
َتَتعر

ن�صاط )1( لحظ وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )2( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات



من روائع ح�ضارتنا

47

  الف�سل الدرا�سى الثانى

اأَنواع الأدب الم�ضرى القديم

الأدب 

التهذيبى

الأدب 

الق�ض�ضى

اأدب 

المديح

الأدب

الدينى

ْف�صِيِل: َف َعَليها ِب�َصىء ِمَن التَّ
َّ
َوااْلآَن: َتَعاَل لَنتعر

ِينى: َوُهو االأَدُب الَّذى َيَتَناَوُل الَحَياَة َبْعَد المْوِت، َوَعِقيدَة  الأَدُب الدِّ

الَبْعِث والُخُلوِد َوِمْن اأْنَواِعه: 

جدران  َبْع�ِض  َعَلى  َلْت  �ُصجِّ دينية  و�ٌض  ُن�صُ الأْهَراِم:  ُن�صو�ُس 

االأْهَراَماِت ِلتُكون من الداخل َعْوًنا للميِِّت ِفى الَحَياِة االأْخَرى.

الْبرِدى  اأْوَراِق  َعَلى  ُن  ُتدوَّ َكاَنْت  ٌة  ِدينيَّ ِكَتاَباٌت  المْوَتى:  ِكَتاُب 

ُع َمَع الميِِّت لم�َصاَعَدِتِه ِفى الِح�َصاِب.  وُتو�صَ اخناتون

ْم�ض.  ِبها اأخناتون االإَلُه )اآتون( قر�ض ال�صَّ
ِّ
يُد اأخناتون: اأَنا�ِصيُد َكاَن ُيحيى اأَنا�صِ

بْرِة والعظة  ؟ ِمْثل اأ�صطورة اإيزي�ض  ٍة َتْهُدُف ِلْلِعِ �ٌض َخَياِلَيٌة َغْيُر َواِقعيَّ ُة: َوِهى ِق�صَ ينيَّ الأ�َصاِطيُر الدِّ

َ
واأوزيري�ض .

ى: �صِ  الأَدُب الَق�صَ

ِة  يا�صيَّ ايا ال�صِّ ِة والَّتى َتْعِك�ُض َبْع�َض الَق�صَ ِة والُخَراِفيَّ �ِض الَحِقيِقيَّ ْوُع االأَدِبى َبْع�َض الِق�صَ َن َهَذا النَّ مَّ َوَقْد َت�صَ

تا )�صنوحى – البحار الغريق(. رىُّ الَقِديُم وِمْن اأمِثَلِتَها ِق�صَّ ِة الَّتى َكاَن َيعي�ُصَها الِم�صْ واالْجِتَماعيَّ

ن�صاط )3( ا�صتنتج وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )4( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ْعِب.  ِلِه َعَلى ال�صَّ َعْوَن، َوُي�ِصيُد ِبَف�صْ
ْ
ُد اأْعَماَل ِفر  اأَدُب المِديح: ُهَو ذلك االأَدُب الَِّذى ُيمجِّ

 الأَدُب التهذيبى: 

عون اإلى اْبِنه اأو اأحد الحكماء لِتْلميذِه 
ْ
اَيا الَّتىكاَنْ ُيوْجهَها الِفر ور التَّعاليم َوالو�صَ ُي�صَ

ِبَهدِف الَموِعِظة والنُّ�صِح ِمْثل : َتعاليم )ِبَتاح ُحُتب - الَحِكيم اآِنِى(.

الِهيُروغليفيَة  الِكَتاَبَة  َت�ْصَمُل  الُقَدَماء  ِريين  الم�صْ ِعْنَد  الِكَتاَبِة  اأْنَواَع   

َة. َة والِقبطيَّ َة والهيَراِطيقيَّ والدِّيُموطيقيَّ

 – ى  �صِ الَق�صَ االأَدَب  الدِِّينى-  االأَدَب  َت�ْصَمُل 
َ
الَقِديِم  ِرى  الم�صْ االأَدِب  اأْنَواَع   

االأَدَب التَّهِذيبى – اأَدَب المَدِيح .

ِرىُّ الَقِديم َكانَ َيتَّ�صُف ِببع�ِض االأخالِق الَحِميَدِة َكاالأَماَنِة َو�َصَماَحة   الم�صْ

الَوْجِه.

َفاِت الِم�صرييَن. َتِباَط ِبِه من �صِ
ْ
 ُحبَّ الَوَطِن واالر

  عدم المغاالة فى تمجيد الملوك والحكام .

تعلمت من هذا الدر�س اأن:

ن�صاط )5( فكر واأجب بكتاب الأن�صطة والتدريبات

توجه اإلى كتاب الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ٌة  ِريَّ اإْبَداَعاٌت ِم�صْ

) )الِعْلُم – الِعَماَرُة – الَفنُّ

اأهمية العلم فى حياة الم�صرى القديم.

النتائج التى ترتبت على معرفة الم�صريين لعلم الفلك.

اإبداعات الم�صرى القديم فى العمارة والفن.

كيفية ا�صتخدام القدماء الم�صريين للعلوم فى حياتهم 

اليومية.

االعتزاز بالح�صارة الم�صرية القديمة.

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

التربية من اأجل المواطنة.

المهارات الحياتية.

الدر�س الثالث

اَرِة َفَلْم َيْترْك َمَجااًل ِمَن المَجااَلِت اإالَّ  ِرىُّ الَقِديُم اأنَّ االإْبَداَع ُهو اأ�َصا�ُض ِقَياِم الَح�صَ َلَقد اأْدَرَك الم�صْ

َلْت اإْبداَعاُته  ا ِفى الُعُلوِم َوالِعَماَرِة َوالُفُنوِن َوَقْد َتمثَّ واأْبَدَع ِفيَه فكما اأْبَدَع ِفى االأَدِب، اأْبَدَع اأي�صً

َف َعَلْيها
َّ
اِلى ِلَتَتعر ْكَل التَّ اِليِة.... اْنُظِر ال�صَّ ِفى َهِذه المَجاالِت ِفى الَجواِنِب التَّ

ِرىِّ الَقِديم َمَجاالُت اإْبَداِع الم�صْ

الفنونالِعَمارةالُعُلوُم

النحتالم�صاكنالفلك

المقابرالح�صاب

المعابد

الر�صم

الهند�صة

الطب

الكيمياء

ْف�صِيل. ٍء ِمَن التَّ
ْ
َف َعَلْيها ِب�َصى

َّ
وااْلآَن َتَعاَل َمَعنا ِلَنتعر
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ِقَيام  ِفى  الِعْلِم  َة  اأهميَّ الُقَدَماُء  ِريوَن  الم�صْ اأَْدَرَك  الُعُلوُم:  ًل:  اأوَّ

والُعَلماِء  بالِعْلِم  االْهِتماِم  ُدوَن  اَرَة  َح�صَ اَل  ه  َواأنَّ اَرِتهِم  َح�صَ

للُعَلَماِء  ُروا  َوَوفَّ والْبحِث  التَّجِرَبِة  َعَلى  الَقاِئم  بالِعْلِم  ُوا  َفاهتمُّ

ِة  َكافَّ ِفى  َفَبرُعوا  االإْبَداِع  َعَلى  ُت�َصاِعُدهم  التى  الَو�َصائِل  ُكلَّ 

، الِكِيمياِء.  بِّ المَجااَلت، الَفَلِك، الِح�َصاِب، الهْنَد�َصِة، الطِّ

1- ِعْلُم الَفَلك:

ِخاَلِلِه معرفة  ِمْن  َوا�ْصَتَطاُعوا  الَفَلِك  ِعْلِم  ِفى  ِريون  الم�صْ َبَرَع   

ْم�ِصى  ْقِويِم ال�صَّ ُجوِم والَكَواِكِب. ومعرفة التَّ َمَواِقع الكِثيِر ِمَن النُّ

مًة اإلى 12 �َصْهًرا ُمَت�صاِوَيًة،  نَة اإلى    365  يوًما ُمَق�صَّ ُموا ال�صَّ َفَق�صَّ

َجِديٌد  َعاٌم  َبْعَدَهــا  َيَبداأُ  اأْعَيــاٍد  اَم  اأيَّ االأِخيَرة  الَخْم�صَة  اَم  االأيَّ َوَجَعُلوا  َيوًما   30 ِمَنها  �َصْهٍر  َوُكلُّ 

باللَّْيِل  �َصاَعًة   12( ُمَت�صاِويًة  �َصاعًة   24 اإلــى  الْيـــَوَم  موا  َفَق�صَّ �ِصئ.  النََّ ـــاَم  اأيَّ َعَلْيهــا  واأْطَلُقــوا 

ِة. ْوَرِة الزَِّراِعيَّ وٍل َتَتنا�َصُب َمَع الدَّ َنَة اإلى َثاَلَثة ُف�صُ موا ال�صَّ َهاِر( وَق�صَّ و12�َصاَعًة بالنَّ

ن�صاط )1( ا�صتنتج واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

2- الح�صاب :

ْمِن  وا�ْصَتطاُعوا   ، الِح�َصاِب  وَقواِعد  وِل  اأ�صُ فى  الُقدَماُء  الْم�صريوَن  َبرَع 

ى الزِّراعيِة )الَقَدُم - الذِّراُع(، َكميِة  ِخاَللِه َمْعرفَة ِقيا�ِض ِم�َصاحة االأَرا�صِ

الَمَحا�صيِل الزِّراعيِة، َتْنظيَم ِمَياِه النِّيِل، َمْعرفة َموا�صِم الزِّراعِة، الُمَعامالِت 

فيَن والُجُنوَد . َر َغَنائم الُحُروِب، وَت�ْصجِيَل َرَواتِب الُموظَّ التَِّجارية، َح�صْ

�لم�صريين �لقدماء  قد عرفو� 

بع�س �لعمليات �لح�صابية مثل:  

)�لجمع - �لطرح - �ل�صرب - 

�لق�صمة - �لك�صور ..( 

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى 1
4

3- الْهنَد�َصة:

ِليَل  والدَّ الْهنَد�َصةِ  ِعْلم  ِفى  الُقدَماُء  ِريوَن  الم�صْ َم  َتقدَّ

َعَلى َذلَك االأهرامات.

َع والم�ْصَتطِيَل َوَغْيرَها ِمَن االأ�ْصَكاِل  ا المَربَّ َوَعرُفوا اأْي�صً

ِة.  الَهند�ِصيَّ

ن�صاط )2( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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: بُّ 4- الطِّ

واالْحِتَراِم  ْقِديِر  التَّ َذاَت  الِمَهِن  ِمَن  بِّ  الطِّ ِمْهنُة  َكاَنْت   

ِمن  ُلُوا  َوَتو�صَّ ِفيها  َفَبرُعوا  الُقَدَماِء  ِريِّين  الم�صْ لَدى 

ِخاَلِلَها اإلى:

ها . - َت�ْصِخي�ِض االأْمَرا�ِض َوُطِرِق ِعاَلِجِ

اُء  اأِطبَّ َلدْيهِم  َفَكاَن  المخَتِلَفِة  اِت  �صَ التَخ�صُّ َمْعِرَفِة   -

الِجَراَحِة  ِة،و  الَباِطنيَّ واالأْمَرا�ِض  واالأ�ْصَناِن،  ِللُعُيوِن، 

ِرىُّ الَقِديُم التَّْحنيَط للمْوَتى ِحَفاًظا َعَلى  َكما َعَرَف الم�صْ

والُخُلوِد  ِفْكَرِةالبْعِث  ِفى  َوالْعِتَقاِدهم  َمْوَتاُهم  ُجَثِث 

ْل اإلْيِه الَعاَلُم حتَّى الْيِوِم.  ِلْم َي�صِ
ٌّ
َوُهو �ِصر

 

5- الكِيْمَياُء:

َناَعَة: وَن الُقَدَماُء ِعْلَم الِكيْمَياء، وَنبُغوا ِفيِه، َحْيُث َعَرُفوا �صِ ِريُّ َعَرَف الم�صْ

َباغ.                      3-  الَعَقاِقير والأْدِوَية ِمَن الأْع�َصاِب. 2- الأ�صْ        1-  الأْلَوان.  

ثانًيا الِعَماَرُة:

ُوَن الُقَدَماُء االأْحَجاَر ِفى الِبَناِء، وَماَزاَل الَكِثيُر ِمْن اأْهَراَماِتهم َوَمَعاِبدِهم َقائمًة  ِريُّ ا�ْصَتخَدَم الم�صْ

الهْنَد�َصِة  ُفُنوُن  ها  اإنَّ   ..... الُفُنوَن؟  َهِذه  َتعِرُف  َفَهْل  الِعَماَرِة....  ُفُنوِن  ِفى  َبَراَعِتهم  َعَلى  َت�ْصَهُد 

والِعَماَرِة، والَّتى َتمَّ ا�ْصِتخَداُمَهما ِفى َت�ْصييِد: 

1- الم�َصاِكن:

وِب  الطُّ ِمَن  ِبَناُءها  َيتمُّ  َكاَن  حيث 

مْد َطِوياًل.  اللَِّبِن ِلَذِلَك لْم َت�صْ

2- المَقاِبِر )الأْهَراَمات(:

�ِض َتَتوارى ِفيَهاُجَثُث المْوَتى اإلى ُحْجَرٍة اأْو حجرتين 
ْ
َرٍة َتحَت �َصْطِح االأر ِد ُحْفْ

َّ
َرْت ِمْن ُمَجر َتَطوَّ

اِطَب، ثمَّ اإلى َهَرٍم  ٍن ِمْن �ِصِت َم�صَ ٍج مَكوَّ
َّ
َطبٌة، ثمَّ اإلى َهَرٍم ُمَدر �ِض َفْوَقهَما َم�صْ

ْ
َتحَت �َصْطح االأر

َكاِمٍل. الحظ االأ�صكال التالية وتعرف عليهم:

ن�صاط )3( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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3- المَعاِبُد: 

وَتْنَق�صُم اإلى َنْوَعْيِن ُهما:

ٌة: َمَعاِبُد َجَناِئزيَّ

الَجَناَزِة  َوُطُقو�ض  َلَوات  ال�صَّ ِفيها  ُتَقاُم  َحْيُث 

حت�صب�صوت  َمْعَبُد  اأِمثَلِتَها  ِمْن  ى،  المَتَوفَّ َعَلى 

ِر، وَمْعبُد الرم�صيوم  َب االأْق�صُ
ْْ
بالدِّيِر الَبَحرى َغر

الَّذى اأََقاَمُه َرم�صي�ض الثَّانى.

َمَعاِبُد الآلِهِة:

وَن الُقدَماُء ُيقدُِّموَن الَقَراِبين  ريُّ َحْيُث َكان الم�صْ

المَعاِبِد  َهِذه  واأ�ْصَهُر  الآلهِتِهم،  �َصَعاِئَر  َوُيِقيُموَن 

)الكرنك – االأق�صر – اأبو �صمبل(.

الُفُنوُن:

�ْصِم ............. 
َّ
ًة ِفى النْحِت والر ِرىُّ َفى جِميِع اأ�ْصَكاِل الُفُنوِن َخا�صَّ اُن الم�صْ اأْبَدَع الَفنَّ

َهْل َتعرُف َكْيَف؟ 

ْحُت: 1- النَّ

َر الَقدِيَمِة َدَرَجًة َكِبيَرًة ِمَن االإْتَقاِن، َحْيُث  ْحِت ِفى ِم�صْ َبَلَغ َفنُّ النَّ

ُخوٍر  �صُ َعلى  اِريِخ  التَّ ِبَدايِة  ُمْنُذ  التَّماِثيِل  ِمَن  الَكِثير  َنْحُت  َتمَّ 

ل ِتمَثاَل )اأبو الهول( َخيُر �َصاهٍد َعَلى َذِلَك. الَبًة َوَلعَّ اأ�َصدَّ �صَ

معبد الدير البحرى

ابو الهول

ن�صاط )4( لحظ وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )5( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ف ُكلٍّ ِمنهما ِب�َصىٍء 
َّ
واالآَن َتَعاَل َمِعى َحتَّى َنَتعر

يِل: ْف�صِ ِمَن التَّ

ْوُع  ِوير َعَلى الُجْدَراِن وَتْلِوينَها: وَهَذا النَّ �صْ التَّ

ُجدراِن  َعَلى  ُوِجَدْت  الَّتى  مثل  الُقُبوِر  ِفى  ُوِجَد 

َمْقبَرِة نفرتارى.

ِفى  ُي�ْصَتخَدُم  َوَكاَن  الَحَجِر:  َعَلى  ْق�ُس  النَّ

المَعاِبِد.

النق�س على الحجر

2- الر�ضم

الت�ضوير على الجدران وتلوينها

الت�صوير على الجدران

تعلمت من هذا الدر�س اأن:

ِرييَِّن الُقَدَماِء.  الِعْلمِ له اأ همية وقيمة ِفى َحَياِة الم�صْ

ُجوِم والَكَواِكِب وَمْعِرَفِة   الم�صريون القدماء ا�صتفادوا ِمْن ِعْلِم الَفَلِك ِفى َتْحِديِد َمَواِقع النُّ

ْم�ِصى. ْقويِم ال�صَّ التَّ

ِة.  َتْطِبيَق َقَواِعِد الِح�َصاِب كان ِفى َمَظاِهِر الَحَياِة الَيوِميَّ

ِة كان ِفى ِبَناِء االأْهَراَماِت. اِت واالأ�ْصَكاِل الَهْنَد�صيَّ يَّ رييِّن للنظَرِ  َتْطبيَق الِم�صْ

بيِِّة المخَتِلَفِة ِمْثَل )االأ�ْصَناِن ،  اِت الطِّ �صَ ْحِنيِط َوَمْعِرَفُة التَّخ�صُّ ِرييِّن برعوا ِفى التَّ  الم�صْ

الُعُيوِن، االأْمرا�ِض الَباِطنية – الجراَحِة(.

ِر الَقِديمَة. ر ِفى ِم�صْ  ِبَناِء المَقاِبِر َتَطوُّ

�ْصِم. ْحِت والرَّ ِرى الَقِديِم اأبدع ِفى النَّ  الم�صْ

ون الُقَدَماُء. ريُّ ِم الِعْلِمى والَفنِّى والمْعَماِرى قد اأْحَرَزُه الِم�صْ قدُّ   االْعتَزاَز بالتَّ

ن�صاط )6( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

توجه اإلى كتاب الأن�ضطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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قائمة المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

طبقة اجتماعية

حياة اجتماعية

هيروغليفية

هيراطيقية

ديموطيقية

قبطية

ن�صو�س الأهرام

كتاب الموتى

اأنا�صيد اأخناتون

اأدب دينى

اأدب ق�ص�صى

اأدب تهذيبى

اأدب المديح

تقويم �صم�صى

 مجموعه من االأفراد تجمعهم �صفات وم�صالح واأهداف م�صتركة وقد 

انق�صمت في م�صر القديمة تلك الطبقات اإلى )طبقة عليا - طبقة و�صطى 

- طبقة دنيا( وَما َكان يوجُد بينها ِمن َعالقاٍت.

َجميع  ِبها  َتتم�صُك  كانْت  التى  والتَّقاليِد  الَعاداِت  َمجموعَة  بها  ُيق�صُد 

عِب الِم�صرى ِمن )ملب�ض - ماأكل - م�صرب....(. َطبقاِت ال�صَّ

بيعِة من اإْن�صاٍن   ِكتابٌة ِم�صرية َقديمٌة، ُتمثُل ُرموَزها اإ�َصاراٍت لَما فى الطَّ

ونَباٍت.... اإلخ. 

َخط ِرَجال الدِّين، �ُصجلْت به ُمعظُم اآداِب الِم�صرييَن الُقدَماء.

عبى، ا�ْصتعمَل فى َجميِع نواحى الَحياة الَعامة. ُهو الَخط ال�صَّ

هى الَمرَحلُة االأخيرِة ِمن َمراحِل اللغِة الِم�صريِة الَقديمِة وَماأخوذٌة ِمن 

الديموطيقية.

َمجموعُة النُّ�صو�ِض التى �ُصجلْت على ُجدراِن َبع�ِض االأْهراَماِت لتكوَن 

َعوًنا للميِت فى الحياِة االأخرى.

الميِت  َمَع  َوتو�صُع  البْردى  اأْوراِق  على  ُتدوُن  َكانْت  ِدينيٌة  ِكتاباٌت 

لحَمايته َوُم�صاعدِته فى الح�صاب.

لواِت التى َكان َيحيى بها اأْخناتون )اآتون( َمجموعٌة ِمن االأَنا�صيِد وال�صَّ

الَبعِث  وَعقيدِة  الَموِت،  بعَد  الَحياَة  َيتناوُل  الذى  االأدِب  من  َنوٌع   

والخلوِد.

بَق�صِد  وذلك  والُخرافيَة  الَحقيقيَة  الِق�ص�َض  ُيقدُم  الذى  االأدِب  ِمن  َنوٌع 

تقديِم الُقدوِة والَموعظِة الح�صنِة. 

لوِك والتربيِة والُخُلِق. اأدُب الِحكِم والنَّ�صائِح وال�صُّ

ذلَك االأدب الَّذى ُيمجُد اأْعماَل ِفرعوَن، وُي�صيُد بَف�صِله.

اإلى       ال�صنِة  َتق�صيِم  على  يقوُم  الُقدماُء  ون  الِم�صريُّ اتبعُه  َتقويم  ِنظاُم 

على  واأطلقوا  َيوًما   30 �َصهر  وكل  �َصهًرا،   12 َعلى  مة  ُمق�صَّ يوًما   365

االأيام الخم�صة االأخيرة اأيام الن�صىء.
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بنهاية هذه الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن :

 • يف�سر اأ�سباب ترحيب الم�سريين بالإ�سكندر .

 • يلخ�ص النتائج المترتبة على معركة اأكتيوم البحرية .

• يعطى تعريًفا �سحيًحا للمفاهيم التالية   رهبانية  هيلين�ستية  بطالمة .
• تتبع على الخريطة خط �سير الرومان لم�سر .

• يو�سح الدور الذى لعبته م�سر فى مجالى الثقافة والعلوم فى ع�سر البطالمة والرومان .
• يربز دور جامعة الإ�سكندرية فى ن�سر العلم فى العامل القدمي .

• يقدر دور العلم والعلماء فى النهو�ص باملجتمع امل�سرى خالل تلك الفرتة .
• يو�سح دور امل�سريني القدماء فى الكفاح من اأجل حترير وطنهم من �سيطرة الرومان .

• يلخ�ص النتائج املرتتبة على انت�سار امل�سيحية فى م�سر وال�سعوبات التى واجهتها .
• يف�سر العوامل التى اأدت اإىل �سقوط دولة البطاملة .

• يتعرف اأحوال م�سر منذ الع�سر املتاأخر وحتى جمىء الإ�سكندر املقدونى .
• يف�سر اأ�سباب ترحيب امل�سريني بالفتح الإ�سالمى .

درو�س الوحدة

الدر�ص الأول :الإ�ْسكندُر فى ِم�سَر. 

 الدر�ص الثانى :ِم�سُر َتحَت ُحكم الَبَطالمِة .

وَمان . الدر�ص الثالث :ِم�سُر َتحَت ُحكم الرُّ

الدر�ص الرابع :ِم�سُر والَم�سيحيُة .

اأهداف الوحدة

م�صــــر بين حكم البطالمة والرومان
الوحدة الرابعة
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الإ�صكندر فى م�صر

 الأ�ضباب التى جعلت م�ضر مهد الح�ضارات.

 اأهم اأعمال الإ�ضكندر فى م�ضر.

 تف�ضير اأ�ضباب كراهية الم�ضريين للفر�س ولغيرهم من 

الغزاة.

 تلخي�س النتائج المترتبة على زيارة الإ�ضكندر معبدى 

اآمون وبتاح.

 العتزاز بح�ضارتنا الم�ضرية القديمة عبر الع�ضور.

 احترام الأديان والمعتقدات.

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

      حقــــــــــوق الإن�ضان.

  حــــــريــــــة المعتقد.

 حــــــريـــة العبادات.

الدر�س الأول

اِمِعيَن  اَراِت ، َكَما َلَفَتْت اأَْنَظاَر الطَّ َر َثَرَواٍت َوِفيَرًة َوُمَتَعدَِّدًة َجَعَلْتَها َمْهًدا ِلْلَح�ضَ َلَقْد َوَهَب اهلُل ِلِم�ضْ

َر َطَمًعا ِفى ال�ْضِتياَلِء َعَلى  ِجُه اإَِلى ِم�ضْ ٍة َتتَّ ْمبَراُطوِريَّ َبَحْت ُكلُّ َدْوَلٍة َتْن�ُضُد ِبَناَء اإِ اإَِلْيَها َحتَّى اأَ�ضْ

َخْيَراِتَها .... َهْل َتْعِرُف ِمْثَل َمْن ؟

َر َوَحَكَمَها .  ِم�ضْ
ُّ
�ُس ، َحتَّى َدَخَل الإِ�ْضَكْنَدُر اْلَمْقُدوِنى

ْ
يَن َواأَِخيًرا َجاَء اْلُفر ِمْثُل اللِّيِبيِّيَن َوالآ�ُضوِريِّ

 )الأَْكَبُر( ؟
ُّ
َفَهْل َتْعِرُف َمْن ُهَو الإِ�ْضَكْنَدُر اْلَمْقُدوِنى

َمْوِلُدُه : ُوِلَد الإِ�ْضَكْنَدُر الأَْكَبُر َعاَم 356 ق . م .

ُتُه : َن�َضاأَ ِفى اإِْقِليِم َمْقُدوْنَيا ِب�َضَماِل ِباَلِد اْلُيوَناِن. اأَ َن�صْ

َد اإِْقِليَم   الَِّذى َوحَّ
ِّ
َن�َصُبُه : ُهَو اْبُن اْلَمِلِك ِفيِليَب اْلَمْقُدوِنى

َمْقُدوْنَيا َعاَم 338 ق . م .

اْلَفْيَل�ُضوِف  َيِد  َعَلى   
َّ
ِلى وَّ

الأَ َتْعِليَمُه  ى  َتَلقَّ  : َتْعِليُمُه 

َعَلى  َوَتْدِريَبُه  َتْعِليَمُه  َل  َوا�ضَ ُثمَّ   ، اأَر�ضطو   
ِّ
اْلُيوَناِنى

ة  ِحدَّ ِمْنُه  اْكَت�َضَب  ِلَذِلَك  َواِلِدِه  َيِد  َعَلى  اْلُحْكِم  �ُضُئوِن 

اْلَعقل َواْلُقْدَرة َعَلى اْلِقَياَدِة .

اْلِع�ْضِريَن ِمْن  َتَولِّيِه اْلُحْكَم : َتَولَّى اْلُحْكَم َوُهَو ِفى �ِضنِّ 

ُعْمِرِه ، َبْعَد َمْقَتِل َواِلِدِه َعاَم 336 ق . م .

َف َعَلْيِه . َتَعاَل َمِعى ِلَكْى َتَتَعرَّ

الإ�سكندر الأكبر
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ْعَظِم اْلَفاِتِحيَن . َب ِباأَ اأََهمُّ اأَْعَماِلِه :  َغَزا ُمْعَظَم اأَْجَزاِء اْلَعاَلِم اْلَقِديِم ، ِلَذِلَك ُلقِّ

ا – ِفيِنْقَيا( . ْغَرى – �ُضوِريَّ �َس ِفى ) اأَ�ْضَيا ال�ضُّ
ْ
                       َهَزَم اْلُفر

َر َعاَم 332 ق . م .  ا�ضتولى على ِم�ضْ                       

َر : الإِ�ْصَكْنَدُر َوَغْزُو ِم�صْ

اآ�ضيا  �ُس فى 
ْ
اْلُفر َوَكَذِلَك  هزم   ، ِة  الإِْغِريِقيَّ اْلُمُدِن  َعَلىتمرد  اِء  اْلَق�ضَ ِمَن  الإِ�ْضَكْنَدُر  َفَرَغ  َما  َبْعَد 

َر ِفى َخِريِف َعاِم 332 ق . م .... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ َر ال�ْضِتياَلَء َعَلى ِم�ضْ
َّ
ال�ضغرى، َقر

ٍم ِباأُ�ْضُطوٍل َبَحِرىٍّ ؛  ك ِبَجْي�ٍس َكِبيٍر ُمَدعَّ
َّ
ا ِمَن اْلِغَذاِء ؛ ِلَذِلَك َتَحر َدًرا َغِنيًّ َمَن ِلَجْي�ِضِه َم�ضْ َحتَّى َي�ضْ

وَن ِبُقُدوِمِه اإَِلى اْلِباَلِد  ِريُّ َب اْلِم�ضْ �َضِعيِد َحاِلًيا ، َحْيُث َرحَّ
ْ
ِق ُبور

ْ
َل اإَِلى ) َتلِّ اْلَفرَما ( �َضر َحتَّى َو�ضَ

.. َهْل َتْعِرف ِلَماَذا ؟

ِة،َوَفَر�َس  ِريَّ َة الدَِّياَنِة اْلِم�ضْ ِّيَّ
 الَِّذى اْنَتَهَك ُحر

ِّ
َرُهْم ِمْن الْحِتاَلِل اْلَفاِر�ِضى

ِّ
ُه َجاَء ِلُيَحر نَّ

لْعِتَقاِدِهْم ِباأَ

َر . َتَزَقٍة ِفى ِم�ضْ
ْ
ِذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن َكُجُنوٍد ُمر َراِئَب، وِلَمْعِرَفِتِهْم ِبَعاَداِت الإِْغِريِق الَّ َعَلْيِهم ال�ضَّ

الإ�سكندر قد لقب بالإ�سكندر 

الأكبر لأنه كان من اأعظم 

الفاتحين

َهْل َتْعلُم...؟

يَن َحَر�َس َعَلى اإِْظَهاِر اْحِتَراِمِه  ِريِّ  الإِ�ْضَكْنَدُر الأَْكَبُر اْلِم�ضْ
َ
ى �ضِ

ْ
 ُير

ْ
َوِلَكى

ِة ... َهْل َتْعِرُف َكْيَف ؟ ِريَّ ِللدَِّياَنِة اْلِم�ضْ

1- َزاَر َمْعَبَد ُكلٍّ ِمْن :

ِمْهَرَجاًنا  ِفيَها  َواأََقاَم  َمْنِف  ِفى  )بتاح(  الإَِلِه   

ِة . ِريَقِة الإِْغِريِقيَّ ا َعَلى الطَّ يًّ ِرَيا�ضِ

َم َلُه اْلَقَراِبيَن .  الإَِلِه )اآمون( ِبَواَحِة �ِضيَوة َوَقدَّ

َب ِباْبِن الإَِلِه اآُمون .    ِلَذِلَك ُلقِّ

ن�صاط )1( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )2( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )3( فكر ولخ�س بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ظلت منف عا�سمة للبالد حتى تم 

بناء مدينة الإ�سكندرية

َهْل َتْعلُم...؟

ِة: ِبَناُء الإِ�ْصَكْنَدِريَّ

ا�ْضُمَها  َيٍة 
ْ
َقر َعَلى  الأَْكَبِر  الإِ�ْضَكْنَدِر  اْخِتَياُر  َوَقَع 

اْلَبْحِر  ِفى  ِغيَرٌة  �ضَ َجِزيَرٌة  ُتَقاِبُلَها  )َراُقوَدة( 

ِط ت�ضمى )فاُرو�س( لإَِقاَمِة َمِديَنٍة َجِديَدٍة  اْلُمَتَو�ضِّ

 ... َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟

ِلَدْوَلِتِه  َمًة  َعا�ضِ وَتُكوَن  ا�ْضَمُه  َتْحِمَل   
ْ
ِلَكى  

اْلَعاَلِم  ِفى  ِة  الإِْغِريِقيَّ اَرِة  اْلَح�ضَ ِلَن�ْضِر  َكًزا 
ْ
وَمر

اْلَبْحِر  َعَلى  �َضْيَطَرِتِه  ِلَتْدِعيِم  ًة  َبْحِريَّ وَقاِعَدًة 

ِط . اْلُمَتَو�ضِّ

البحر الأبي�س المتو�ضط

َوَفاُة الإِ�ْصَكْنَدِر :

اْلُفْر�ِس  دَّ  َلِة ُحُروِبِه �ضِ ِلُمَوا�ضَ َبْعَدَها  َجَه  اْلِباَلِد َواتَّ َم ِفيِه �ُضُئوَن  َر َعاًما َواِحًدا َنظَّ ى الإ�ْضَكْنَدُر ِفى ِم�ضْ َق�ضَ

ْيَر اإَِلى  َل َبْعَدَها ال�ضَّ ِل( ِفى َمْعَرَكِة »جاو جميال« َعام 331 ق . م . ُثمَّ َوا�ضَ وَّ
ى َعَلى َمِلِكِهْم )َدارا الأَ َحْيُث َق�ضَ

ُه َمِر�َس َفَعاَد اإَِلى َباِبَل )ِفى اْلِعَراِق( َحْيُث َماَت َعاَم 323 ق . م َوُهَو ِفى �ِضنِّ »33«  ْنِد ِباْلِهْنِد َلِكنَّ َنْهِر ال�ضِّ

ِة  َر َحْيُث ُدِفَن ِفى الإِ�ْضَكْنَدِريَّ ُتُه اإَِلى ِم�ضْ َوُحِمَلْت ُجثَّ

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

وَل َتطمُع فى ال�ْضتيالِء َعليَها.  َرواِت والَموارِد فى ِم�ضَر الَقديمِة َجعَلت الدُّ - َوْفرَة الثَّ

- اإْقليَم َمقدونيا َقْد َتمَّ َتوحيُدُه َعلى َيِد الَملِك فيليب الَمقُدوِنى َعام 338 ق . م .

َب باأْلَقاٍب َعديَدٍة ِمنَها :   اأْعظُم الَفاِتحيَن       ابُن الإلِه اآُمون  - الإ�ْضكندَر ُلقِّ

 - َمدينَة الإ�ْضكندِريِة تمَّ تاأ�ضي�ُضَها َعلى َيِد الإ�ْضكندِر الأْكبِر لَتكوَن َعا�ضمًة لدْولِتِه 

- الإ�ْضكندَر َتوفى فى َبابِل ِبالِعراِق وُدفَن فى الإ�ْضكندِريِة َعْن ُعمٍر ُيناهُز 33 �َضنًة.

خريطة )7( الإ�سكندرية القديمة

ن�صاط )4( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )5( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

توجه اإلى كتاب الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ُر َتْحَت ُحْكِم اْلَبَطاِلَمِة ِم�صْ

تقدير قيمة العلم والعلماء .

 الدفاع عن الوطن �ضد اأى غزو خارجى .

تف�ضير اأ�ضباب تق�ضيم اإمبراطورية الإ�ضكندر بين قواده .

 تتبع المراحل التى مرت بها دولة البطالمة. 

 تعرف مظاهر الح�ضارة الهيلين�ضتية .

المقارنة بين مظاهر الحياة القت�ضادية والجتماعية .

تو�ضيح دور جامعة ومكتبة الإ�ضكندرية فى ن�ضر الح�ضارة 

الإغريقية .

تحديد موقع بع�س المن�ضاآت المعمارية التى اأ�ض�ضها البطالمة .

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

 التربية من اأجل المواطنة .

الدر�س الثانى

ُه َلْم َيُكْن َلُه َوِريٌث.  نَّ
اِدِه ،َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ لأَ ِتِه َبْيَن ُقوَّ ْمبَراُطوِريَّ َبْعَد َوَفاِة الإِ�ْضَكْنَدِر، تم َتْق�ِضيُم اإِ

ا�ِضِه ، َوِبَهَذا َتمَّ 
َّ
ْخَل�ِس ُحر ُل الَِّذى َكاَن ِمْن اأَ وَّ

َحِدهِم َوُهَو َبْطَلميو�س الأَ يِب اأَ ُر ِمْن َن�ضِ َفَكاَنْت ِم�ضْ

 ُحْكُمَها من
َّ
َمًة َلَها َوَقِد ا�ْضَتَمر َة َعا�ضِ َخَذ الإِ�ْضَكْنَدِريَّ َتاأْ�ِضي�ُس َدْوَلِة اْلَبَطاِلَمِة َعَلى َيِدِه َواتَّ

َحَلَتْيِن .. َهْل َتْعِرُفُهَما ؟
ْ
َر ِبَمر ْت َدْوَلُة اْلَبَطاِلَمِة ِفى ِم�ضْ

َّ
 323 ق.م حتى 30 ق.م. َمر

َفُهَما .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ  َمِعى اإَِلى ال�ضَّ

ْ
اْنُظر

دولة البطالمة

مرحلة ال�سعف والنهيارمرحلة القوة والزدهار

يِل . ْف�ضِ ٍء ِمَن التَّ
ْ
َف َعَلْيِهَما ِب�َضى

َّ
َوالآَن : َتَعاَل ِلَنَتَعر

ًل : اْلَمْرَحَلُة الأُوَلى : اأَوَّ

ِة َوالْزِدَهاِر ِفى َجِميَع اْلَمَجاَلِت: ُز ِباْلُقوَّ  َتَتَميَّ
َ
َوِهى

ِة ....(  ِة – اْلِمْعَماِريَّ َقاِفيَّ ِة – الثَّ ِة – الْجِتَماِعيَّ اِديَّ ِة – الْقِت�سَ َيا�ِسيَّ  )ال�سِّ

اِلِث . ِل َوَحتَّى ِنَهاَيِة َعْهِد َبْطَلميو�س الثَّ وَّ
َحَلُة ِمْن َعْهِد َبْطَلميو�س الأَ

ْ
َوَتْبَداأُ َهِذِه اْلَمر

اِنَيُة : َثاِنًيا : اْلَمْرَحَلُة الثَّ

ِر كليوباترا  اِبِع ، َوَحتَّى ِنَهاَيِة َع�ضْ
َّ
ْعِف ، ُثمَّ الْنِهَياِر ، َوَتْبَداأُ ِمْن َعْهِد َبْطَلميو�س الر َحَلُة ال�ضَّ

ْ
 َمر

َ
َوِهى

ًة . َفَهْل َتْعِرُف اأَ�ْضَباَب َهَذا الْنِهَياِر ؟ ُر ِوَلَيًة ُروَماِنيَّ َبَحْت ِم�ضْ اِبَعِة َعاَم، 30 ق . م . َبْعَدَها اأَ�ضْ ال�ضَّ
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ْلِم  ِللظُّ ُهْم  دَّ �ضِ يَن  ِريِّ اْلِم�ضْ َثَوَراِت  ِزَياَدِة   : اإلى  الْنِهَياِر  َهَذا  اأَ�ْصَباُب  َتْرَجْع 

َر  ِم�ضْ �ُضُئوِن  ِفى  ِلَها  َوَتَدخُّ ُروَما  ُنُفوِذ  وِزَياَدِة  َعَلْيِهْم،  اْلَواِقِع  َهاِد  طِّ َوال�ضْ

ْعِف اْلُمُلوِك َوَتَناُزِعِهْم . ِة، و�ضَ اِخِليَّ الدَّ

احر�ص على مقاومة كل من يحتل 

جزء من اأر�سك .

َر ِفى َعْهِد اْلَبَطاِلَمِة : اَرُة ِم�صْ َح�صَ

ِة( .. َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ اَرِة اْلِهيِلين�ضِتيَّ ُة ِبا�ْضِم )اْلَح�ضَ اَرُة اْلَبْطَلِميَّ ُعِرَفِت اْلَح�ضَ

ِة ِمْن اأََهمِّ  ِة ، َوَكاَنْت َمِديَنُة الإِ�ْضَكْنَدِريَّ ِة َوالإِْغِريِقيَّ ِريَّ اَرَتْيِن اْلِم�ضْ َها َكاَنْت َمِزيًجا َبْيَن اْلَح�ضَ نَّ
لأَ

اَرِة ؟ .... َهمَّ َجَواِنِب َهِذِه اْلَح�صَ َمَراِكِز اإِ�ْضَعاِعَها فى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم .. َفَهْل َتْعِرُف اأَ

َف َعَلْيَها .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ  ال�ضَّ

ْ
اْنُظر

جوانب الح�ضارة الهيلين�ضتية

الحياة الثقافية الحياة القت�سادية الحياة الجتماعية العمارةالحياة الدينيةالحياة ال�سيا�سية

يِل : ْف�ضِ ٍء ِمَن التَّ
ْ
َف ُكلِّ َما �َضَبَق ِب�َضى

َّ
َوالآَن : َتَعاَل ِلَنَتَعر

ب- ُنُظُم الإَِداَرِة :

َلى َمَراِكَز ، َواْلَمَراِكُز اإَِلى َمْجُموَعِة  َحْيُث َقاَم اْلَبَطاِلَمُة ِبَتْق�ِضيِم اْلِباَلِد اإَِلى 42 اإِْقِليًما ، َوالإِْقِليِم اإِ

ٍة ِلْلِباَلِد . َة كلَغٍة َر�ْضِميَّ ى كوم َوقِد  ا�ْضتْخَداموا اللَُّغَة اْلُيوَناِنيَّ ُقَرى ُت�َضمَّ

ُة )نظام الحكم والإدارة(: يَّ َيا�صِ 1- اْلَحَياُة ال�صِّ

َر َعَلى اأَ�َصا�ِس : اأ- ُنُظُم اْلُحْكِم :  َقاَم اْلُحْكُم اْلَبْطَلِمىُّ ِفى ِم�صْ

تِه الُمْطَلق َوَعَلى َرَعاَياُهْم  َر و�َضيَِّد َرعيَّ اِحَب ِم�ضْ  اْلُحْكِم اْلُمْطَلِق : َفَكاَن المِلُك الَبْطَلمى ُيعَتبُر �ضَ

ِة  ِفى الباَلِد واعَتبُرو اأنَف�ضهم  ِب اْلُمِهمَّ اَعِة َكَما اعتمُدوا َعَلى الإِِغريِق ِفى َتَولِّى اْلَمَنا�ضِ َواِجُب الطَّ

ُمُلوًكا َفَراِعَنًة َواآِلَهًة . )َناِق�ْس ُمَعلَِّمَك ِفى ِفكِر اْلَمِلِك اْلِفْرَعْوِن َوالإَِلِه(.

من ن�صائح 

الحكماء

ن�صاط )1( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )2( قارن وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ُة : 2- اْلَحَياُة الْجِتَماِعيَّ

اِم اْلَوَطِنيِّيَن اإِلَّ  ِرىِّ ِفى َمْظَهِر اْلُحكَّ ْعِب اْلِم�ضْ ُهوِر اأََماَم ال�ضَّ وا َعَلى الظُّ نَّ اْلَبَطاِلَمَة َقْد َحَر�ضُ
َرْغَم اأَ

ُهْم : نَّ
اأَ

ِة َحاَفُظوا َعَلى َعاَداِتِهْم َوَتَقاِليِدِهْم الإِْغِريِقيَّ

َر . ُعوا ِهْجَرَة الإِْغِريِق اإَِلى ِم�ضْ �َضجَّ

ًة    َبَنُوا اْلَعِديَد ِمْن اْلُمُدِن الَِّتى َحَمَلْت اأَ�ْضَماًء اإِْغِريِقيَّ

مثل نقراطي�س بمحافظة المنيا حاليا كما اأََقاُموا 

اْلَعِديِد ِمْن َمَعاِهِد الجمنازيوم. َواْلَم�َضاِرِح ِلَن�ْضِر 

ِة . َقاَفِة الإِْغِريِقيَّ الثَّ

الجمنازيوم هى معاهد لها وظيفة 

ثقافية وتربوية وريا�سية اإ�سافة 

اإلى دورها الجتماعى

َهْل َتْعلُم...؟

ُة : اِديَّ 3- اْلَحَياُة الْقِت�صَ

ِثيِر ِفى  اأْ ا َعَلى التَّ اِديًّ ا َواْقِت�ضَ ٍة َقاِدَرٍة �ِضَيا�ِضيًّ ُل َيْهِدُف اإَِلى اإَِقاَمِة َدْوَلٍة َقِويَّ وَّ
َكاَن َبْطَلميو�ُس الأَ

اْلَعاَلِم اْلُمِحيِط ِبَها ... حيث اهتم البطالمة الأوائل بالزراعة وال�ضناعة والتجارة فى م�ضر

َراَعِة : َمَجاِل الزَّ

َرَع َواْلَقَنَواِت – اأََقاَم اْلُج�ُضوَر(  َّىِّ )�َضقَّ التُّ
َلَحوا ُنُظَم الر l اأَ�ضْ

اْقَيِة(
َّ
َّىِّ ِمْثَل )ال�ض

 l اأَْدَخَلوا اأََدَواٍت َجِديَدًة ِفى َمَجاِل الر

ْيُتوِن –  l اأَْدَخلواَ ِزَراَعَة َعَدٍد ِمَن الأَ�ْضَجاِر اْلُمْثِمَرِة ِمْثَل )الزَّ

اِن(  مَّ ُّ
اِح – الر فَّ التُّ

l ا�ْضَتْوَردواَ �ُضاَلَلٍت َجِديَدًة ِمَن اْلَحَيَواَناِت .

ناعِة: مَجال ال�صِّ

انع الأول َحِيُث اْحَتَكرِت   اعتبَر الملُك البَطلمى َنْف�ضَه َهو ال�ضَّ

اَن وقد �َضمحْت  َناَعِة الزِّيوت والْمن�ُضوَجات ،وَخا�ضًة الَكتَّ الدَّولُة َبْع�َس ال�ضنِّاَعات ِمْثَل �ضِ

ناعاٌت اأخرى ِمثل: الَورِق والزَُّجاِج والُعُطوِر  وَفية َكما اْزَدهرْت �ضِ لالأْفراِد باإْنَتاج المْن�ضوَجاِت ال�ضُّ

والُحِلى.

ال�سواقى

ن�صاط )3( فكر واأجب بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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َجاَرِة( : ا ِفى )َمَجاِل التَّ اأَمَّ

َفَقْد َحَر�َس البطالمة َعَلى :

ِة . اِخِليَّ �ِس ِرَقاَبٍة َعَلى الأَ�ْضَواِق الدَّ
ْ
 l َفر

ِة . �ُضوِم َعَلى التَِّجاَرِة اْلَخاِرِجيَّ
ُّ
�ِس الر

ْ
 l َفر

ِة(  ِة – اْلَمْعِدِنيَّ يَّ ِة – اْلِف�ضِّ َهِبيَّ  l ا�ْضِتْخَداِم اْلُعْمَلِة ِفى التَِّجاَرِة )الذَّ

ُة : َقاِفيَّ 4- اْلَحَياُة الثَّ

اِلِحِهْم ؛ ِلَذِلَك َقاُموا ِباإِْن�َضاِء : ٍة ، َوَتْوِجيِهَها ِل�ضَ َحَر�َس اْلَبَطاِلَمُة َعَلى َتْحِقيِق نه�ضة  َثَقاِفيَّ

ِة : َجاِمَعِة الإِ�ْصَكْنَدِريَّ

َفَكاَنْت اأَْكَبَر َداٍر ِلْلِعْلِم ِفى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم َحْيُث :

بِّ – اْلِجَراَحِة ...(.  اْزَدَهَر ِبَها اْلَعِديُد ِمَن اْلُعُلوِم ِمْثَل )اْلَفَلِك – اْلُجْغِراْفَيا – الطِّ

ِة ِمْثَل  َل ُعَلَماوؤَُها اإَِلى اْلَكِثيِر ِمَن اْلَحَقاِئِق َواْلَمَباِدِئ اْلِعْلِميَّ  َتَو�ضَّ

ِة( . يَّ ْم�ِس – َتْقِديِر ُمِحيِط اْلُكَرِة الأَْر�ضِ )َدَوَراِن الأَْر�ِس َحْوَل ال�ضَّ

وَل  ِعلِم اْلَهْنَد�َضِة   ِمْن اأَ�ْضَهِر ُعَلَماِئَها )اإِْقِليِد�س الَّذى َو�ضَع اأ�ضُ

الَّذى َق�ضَم َتاريَخ م�ضر القديمة  ِرىُّ  اْلِم�ضْ ُخ 
ِّ
اْلُموؤَر –  َمانِيُتون 

ْفِو( . اِحُب َقاُنوِن الطَّ �ِضيِميِد�س �ضَ
ْ
اإلى  َثالِثيَن اأ�ْضرًة – اأَر

مكتبة الإ�سكندرية

ِة َمْكَتَبُة الإِ�ْصَكْنَدِريَّ

ٍة َعَرَفَها اْلَعاَلُم اْلَقِديُم ، اأَْن�َضاأََها َبْطَلميو�ُس  ٍة َعامَّ ُل َمْكَتَبٍة ُحُكوِميَّ وَّ
اأَ

اْلُكُتِب  َعَدُد  َبَلَغ  َحتَّى  ِة  ِليَّ الأَ�ضْ ِباْلُكُتِب  ِبَتْزِويِدَها  َواْهَتمَّ   ، ُل  وَّ
الأَ

ِف ِمْلُيوِن ِكَتاٍب ِفى َجِميِع ُفُنوِن اْلِعْلِم َوالأََدِب  اأَْكَثَر ِمْن ِن�ضْ ِبَها 

ِة.  ِة والِهنديَّ لَغات ِالُمختِلَفِة ِمثَل: الُيوَنانيِة والِفينيِقيَّ َواْلَمْعِرَفِة بالُّ

اأر�سميد�س

ن�صاط )4( لخ�س وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )5( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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َمُة اْلُيوِن�ْضُكو َوُدَوُل اْلَعاَلِم  ْدِميِر َعاَم 48 ق. م، ولأهمية هذه المكتبَة َتَعاَوَنْت ُمَنظَّ ْت ِللتَّ َلِكنَّ َهِذِه اْلَمْكَتَبَة َتَعرَّ�ضَ

ِفى َم�ْضُروِع اإَِعاَدِة ِبَنائهِا َتْقِديًرا ِلَدْوِرَها ِفى َن�ْضِر اْلِعْلِم .

ُة : يِنيَّ 5- اْلَحَياُة الدِّ

ْقِدي�ِس  التَّ َفَة  �ضِ اُفوا  اأَ�ضَ  : ِلَذِلَك  يَن،  ِريِّ اْلِم�ضْ َحَياِة  ِفى  ِة  الدِّيِنيَّ اْلَعِقيَدِة  َيَة  اأََهمِّ اْلَبَطاِلَمُة  اأَْدَرَك 

وا ِباإِْن�َضاِء اْلَعِديِد ِمَن اْلَمَعاِبِد  ا ِلْلِباَلِد كما اْهَتمُّ ِة ِديًنا َر�ْضِميًّ ِريَّ اِمِهْم واْعَتَرُفوا ِبالدَِّياَنِة اْلِم�ضْ ِلُحكَّ

يِزي�س ِفى ِفَيَلِة( وَظَهَرْت ِعَباَداٌت َجِديَدٌة ِفى َعْهِدِهْم ِمْثَل  ِمْثَل َمْعَبِد )ُحوَر�س ِفى اإِْدُفو – َمْعَبِد اإِ

ِة. ِة َوالإِْغِريِقيَّ ِريَّ  َمِزيٌج ِمَن الدَِّياَنَتْيِن اْلِم�ضْ
َ
ِعَباَدِة �َضَراِبي�س ِبَمْنِف ،َوِهى

6- اْلِعَماَرُة :

ُة : َمَناُر ةالإِ�ْصَكْنَدِريَّ

َعْهِد  ِفى  َها  ِبَناوؤُ َبَداأَ  حيث  اْلَقِديِم  اْلَعاَلِم  َعَجاِئِب  اإِْحَدى 

اِلِث  ِل َوَتمَّ الْنِتَهاُء ِمْنَها ِفى َعْهِد بطلميو�س الثَّ وَّ
بطلميو�س الأَ

ِتَفاُعَها 120 ِمْتًرا، َوَكاَنْت َتَتاأَلَُّف ِمْن َثاَلَثِة َطَواِبَق. 
ْ
وَيْبُلُغ ار

ُفِن ِفى اْلَبْحِر . �َضاِد ال�ضُّ
ْ
وَكاَنْت ُت�ْضَتْخَدُم ِفى اإِر

َد اْلَبَطاِلَمُة اْلَعِديَد ِمَن اْلَمَعاِبِد ِمْثَل :  كما �َصيَّ

َمْعَبِد دندَرة              َمْعَبِد اإِْدُفو           َمْعاَبِد ِفَيَلة

معابد فيلة

منارة ال�ضكندرية

ن�صاط )6( فكر وتعلم ن�صاط )7( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة 

ن�صاط )8( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )9( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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تعلمت من هذا الدر�س اأن:

  َدولَة الَبَطالمِة َتمَّ َتاأ�ضي�ُضَها على َيِد بطلميو�س الأول .

ارِة الِهيلين�ضتية َجوانَب َكثيرًة �َضملْت :   للَح�ضَ

اديَة .                  يا�ضيَة .               -الَحياَة الْجتماعيَة .            -الَحياَة القت�ضَ -الَحياَة ال�ضِّ

- الَحياَة الدينية .                   - الَعمارَة . -الَحياَة الثقافية .  

  الَبطالَمة  اأ�ض�ضوا كاًل من ) جامعة ومكتبة  الإ�ضكندرية( .

ريِة والإغريقيِة .   َعبادَة �َضرابي�َس هى َمزيٌج ِمَن الدِّيانتين الِم�ضْ

توجه اإلى كتاب الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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وَماِنى ُر َتْحَت اْلُحْكِم الرُّ ِم�صْ

اأ�ضباب �ضيطرة الرومان على م�ضر .

تتبع مراحل تطور العالقات بين دولة البطالمة والإمبراطورية 

الرومانية .

اأ�ضباب ال�ضراع بين كل من اأنطونيو�س واأكتافيو�س .

تطور نظام الحكم فى م�ضر تحت حكم الرومان .

ت�ضنيف طبقات ال�ضعب الم�ضرى اأثناء حكم الرومان .

العتزاز بتاريخ م�ضر وتراثها الح�ضارى .

احترام حقوق الآخرين .

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

 التربية من اأجل المواطنة .

حقوق الإن�ضان .

الدر�س الثالث

ُهوِر، َوا�ْضَتَطاَعِت  ُة ِفى الظُّ وَماِنيَّ
ُّ
ُة الر ُعَفْت ِفيَها َدْوَلُة اْلَبَطاِلَمِة َبَداأَِت الإِْمبَراُطوِريَّ ِفى اْلَفْتَرِة الَِّتى �ضَ

ْيَطَرِة  ُنوا ِمْن ال�ضِّ َر الَِّتى َتَمكَّ ِط، َوَلْم َيْبَق اأََماَمُهْم �ِضَوى ِم�ضْ ْيَطَرَة َعَلى ُمْعَظِم اأَْنَحاِء اْلَبْحِر اْلُمَتَو�ضِّ ال�ضَّ

ِة َمَراِحَل......  َر ِبِعدَّ ِة َعَلى ِم�ضْ وَماِنيَّ
ُّ
ِة الر ْت �َضْيَطَرُة الإِْمِبَراُطوِريَّ

َّ
َعَلْيَها َعام 30 ق . م . َوَقْد َمر

َهْل َتْعِرُفَها ؟

العالقات بين روما ودولة البطالمة

عالقة ود وتبادل تجارى 
 تدخل �سيا�سى واحتالل ع�سكرىفر�س الحماية

الحماية �سكل من 

اأ�سكال ال�ستعمار .

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ
َف َعَلْيَها :

َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ ْ اإَِلى ال�ضَّ

اْنُظر

�سفن تجارية

يِل-  ْف�ضِ ٍء ِمَن التَّ
ْ
َف -ِب�َضى

َّ
َوالآَن : َتَعاَل َنَتَعر

َحَلٍة َعَلى ِحَدٍة:
ْ
ُكلَّ َمر

1- اْلَمْرَحَلُة الأُوَلى :

َقاَمْت َعَلى ُوُجوِد َعاَلَقِة ُودٍّ َوَتَباُدٍل ِتَجاِرىٍّ 

اْلَبَطاِلَمِة  َعْهِد  ِفى  ًة  َقِويَّ ُر  ِم�ضْ َكاَنْت  ِعْنَدَما 

الأََواِئِل. 
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قي�سر

اِنَيُة : 2- اْلَمْرَحَلُة الثَّ

َر ، َوَبَداأَْت ُروَما َتْفِر�ُس ِحَماَيَتَها َعَلى  وَماِنى ِفى �ُضُئوِن ِم�ضْ
ُّ
َيا�ِضى الر ِل ال�ضِّ َدخُّ َخَذْت �َضْكَل التَّ اتَّ

َة اْلُعْظَمى ِفى اْلَعاَلِم .  اْلُقوَّ
َ
اْلُمُلوِك اْلَبَطاِلَمِة ، ِباْعِتَباِرَها ِهى

ُخَلَفاُء يوليو�س قي�صر :

َفاِق  ًة اْنَتَهْت ِبالتِّ ْهِليَّ ًبا اأَ
ْ
َبْعَد َمْقَتِل يوليو�س قي�ضر �َضِهَدْت ُروَما َحر

ِة  ْمِبَراُطوِريَّ اِدِه )اأنطونيو�س – اأكتافيو�س( َعَلى َتْق�ِضيِم الإِ َبْيَن ُقوَّ

اْلِق�ْضُم  ا  مَّ
اأَ  . ِبى 

ْ
اْلَغر اْلِق�ْضِم  اإَِداَرَة  اأكتافيو�س  َتَولَّى  َحْيُث  َبْيَنُهَما، 

يِب اأنطونيو�س . ِقى َفَكاَن ِمْن َن�ضِ
ْ
ر ال�ضَّ

اأكتافيو�ص هو ابن يوليو�ص قي�سر 

بالتبنى.

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

اِلَثُة : 3- اْلَمْرَحَلُة الثَّ

َر  وَماِنى ِفى �ُضُئوِن ِم�ضْ
ُّ
ُل الر َدخُّ َبَح التَّ ُة �َضْكاًل َجِديًدا ؛ اإِْذ اأَ�ضْ ُة اْلَبْطَلِميَّ وَماِنيَّ

ُّ
َخَذِت اْلَعاَلَقاُت الر اتَّ

ر ا َحتَّى �ضيطرت رومِا َعَلى ِم�ضْ ِة اأَْي�ضً ِة ، َبْل اْلَع�ْضَكِريَّ َيا�ِضيَّ ِريًحا َوَلْي�َس َفَقْط ِبالأَ�َضاِليِب ال�ضِّ �ضَ

َعاِم 30 ق . م .

َر : وَماِنى ِلِم�صْ اْلَغْزُو الرُّ

َلْيِه كليوباترا  اإِ َهْت  َوجَّ ْن  اأَ َبْعَد  ِق 
ْ
ر ال�ضَّ اإَِلى  اأنطونيو�س  َه  َتَوجَّ

َر ، َحْيُث اأُْعَجَب  ْعَوَة ِلَزَياَرِة ِم�ضْ اِبَعُة اآَخُر ُمُلوِك اْلَبَطاِلَمِة الدَّ ال�ضَّ

اأنطونيو�س  اْلَقاِئَدْيِن  َبْيَن  اْلِعاَلَقاُت  َرِت  َفَتَوتَّ َجَها  َوَتَزوَّ ِبَها 

واأكتافيو�س ِب�َضَبِب اإهدائه كليوباترا واأبنائها بع�س الأقاليم 

م�ضر  فى  بانت�ضاراته  واحتفاله  ال�ضرق،  فى  فتحها  التى 

اأنطونيو�س  َعَلى  َب 
ْ
اْلَحر اأكتافيو�س  ْعَلن  َفاأَ ولي�س فى روما 

َمْعَرَكِة  ِفى  َكِبيًرا  ًرا  َن�ضْ َعَلْيِهَما  َق  َحقَّ َحْيُث  َوكليوباترا، 

ِة( 31 ق. م. )اأكتيوم اْلَبْحِريَّ

كليوباترا

ن�صاط )1( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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علىال�ضواحل الغربية لبالد اليونان َعام 31 ق . م َواْنَتَحَر 

َبَحْت  اأنطونيو�س َبْعَد اْلَمْعَرَكِة َوَتَبَعْتُه كليوباترا ، َوِبَهَذا اأَ�ضْ

ًة ُمْنُذ َعاِم 30 ق . م . ُر َوَلَيًة ُروَماِنيَّ ِم�ضْ

معركة اأكتيوم البحرية

وَماِن : اَرِة اأَْثَناِء ُحْكِم الرُّ َمَظاِهُر اْلَح�صَ

َهمَّ َمَظاِهِر َهِذِه  وَماِن ، َفَهْل َتْعِرُف اأَ
ُّ
ا ِفى َعْهِد الر اِرى اأَْي�ضً َكَز الإِ�ْضَعاِع اْلَح�ضَ

ْ
ُة َمر َظلَِّت الإِ�ْضَكْنَدِريَّ

اَرِة ؟ اْلَح�ضَ

َف َعَلْيَها .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ  َمِعى اإَِلى ال�ضَّ

ْ
اْنُظر

مظاهر الح�سارة اأثناء حكم الرومان

الحياة الثقافية الحياة القت�سادية الحياة الجتماعية العمارةالحياة ال�سيا�سية

يِل . ْف�ضِ ٍء ِمَن التَّ
ْ
ْف ُكالًّ ِمْنَها ِب�َضى

َّ
َوالآَن َتَعاَل َنَتَعر

مُّ ُنُظَم اْلُحْكِم َوالإَِداَرِة : ُة :َوَت�ضُ يَّ َيا�صِ 1- اْلَحَياُة ال�صِّ

 َفِفى ُنُظِم اْلُحْكِم :

اأكتافيو�س  لإِ�ْضَراِف  ُر  ِم�ضْ َعْت  اْلِباَلِد  وَخ�ضَ ُحْكِم  ِفى  ال�ْضِتَراِك  ِمَن  يَن  ِريِّ اْلِم�ضْ وَماُن 
ُّ
الر َحَرَم 

ٍة ِللدَِّفاِع َعِن اْلِباَلِد، واْعَتَمُدوا  ٍة َقِويَّ ِع َحاِمَياٍت َع�ْضَكِريَّ وَماُن َعَلى َو�ضْ
ُّ
ُمَبا�َضَرٍة، كما َحَر�َس الر

ِة . ِة اْلَع�ْضَكِريَّ َر َعَلى اْلُقوَّ ِفى ُحْكِمِهْم ِلِم�ضْ

ا ِفى ِنَظاِم الإَِداَرِة :    اأَمَّ

ُموا اْلِباَلَد  َة ِفى اْلَجْي�ِس َفَقْط، وَق�ضَّ ٍة ِلْلِباَلِد، واللَُّغَة الالَِّتيِنيَّ َة َكُلَغٍة َر�ْضِميَّ ا�ْضَتْخَدُموا اللَُّغَة اْلُيوَناِنيَّ

ُر اْلُعْلَيا( . ُر اْلُو�ْضَطى – ِم�ضْ ْفَلى – ِم�ضْ ُر ال�ضُّ اإَِلى َثاَلَثِة اأَْق�َضاٍم ) ِم�ضْ

ن�صاط )2( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )3( فكر و�صنف بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ُة : 2- اْلَحَياُة الْجِتَماِعيَّ

َر اأَْجَنا�ٌس ُمَتَعدَِّدٌة  وَماِن .. فقد �َضَكن ِم�ضْ
ُّ
ِر الر ِة ِفى َع�ضْ ٍر َعَلى اْلَحَياِة الْجِتَماِعيَّ ىُّ َتَغيُّ

َلْم َيْطَراأ اأَ

ِة َطَبَقاٍت : اُن اإَِلى ِعدَّ كَّ ِرييَن. واْنق�َضم ال�ضُّ من َغْيِر اْلِم�ضْ

وَماِن ( َوَكاُنوا َقِليِلى اْلَعَدد َوَتولُّوا َجِميَع اْلَوَظاِئِف اْلُعْلَيا.
ُّ
 َطَبَقٌة ُعْلَيا: وت�ضم ) الر

الْمِتَياَزاِت  َبْع�ِس  َعَلى  ُلوا  َح�ضَ َوَقْد  )الإْغِريُق(:  َطَبَقُة 

رائِب . كالَعفِو ِمن َدفِع َبع�ِس ال�ضَّ

َنتيجَة  الْمتَياَزاِت  َبع�ِس  َعلى  لوا  َح�ضَ وقْد   : الَيهوِد  َطبَقُة   

وَماِنى .
ُّ
َتقرِبِهم مَن الُم�ضَتعِمِر الر

ِمَن  �َضيَِّئًة  ُمَعاَملًة  يعاملون  َكاُنوا  و  يَن(:  ِريِّ )اْلِم�صْ َطَبَقُة   

ِبَثَوَراٍت  َقاُموا  لذلك  ؛  َكراهَيَتهم  اأَثاَر  ا  ِممَّ ِة،  وَماِنيَّ
ُّ
الر الإَِداَرِة 

َعاِة والَفالِحيِن فى الَقرِن الثَّانى الِميالِدى(.
ُّ
ُهم )َثوَرُة الر دَّ �ضِ

اإ�ساءة الرومان للم�سريين

ُة : اِديَّ 3- اْلَحَياُة الْقِت�صَ

اِدى ، هل تعرف لماذا؟ َوِر ال�ْضِتْغاَلِل الْقِت�ضَ وَرًة ِمْن �ضُ ُة �ضُ اِديَّ وَماِن الْقِت�ضَ
ُّ
َكاَنْت �ِضَيا�َضُة الر

اِلِح ُروَما ، َفَمَثاًل فى : ة ِل�ضَ اِديَّ َر الْقِت�ضَ ُهْم  ا�ْضَتَغلُّوا َمَواِرَد ِم�ضْ نَّ
لأَ

َراَعة : الزِّ

وا ِب�ُضُئوِن  ِييِدِهْم – اْهَتمُّ اِنَها َك�ْضًبا ِلَتاأْ ُد ِبِه ُروَما ِلَتْوِزيِعِه َعَلى �ُضكَّ ُر َمْزَرَعًة ِلْلَقْمِح ُتَزوِّ َبَحْت ِم�ضْ اأَ�ضْ

اِرِف واإَعاَدِة ِبَناِء الُج�ُضوِر . الرَّى فقاموا باإ�ضالح �َضَبكاِت الرَّى وَتطِهيِر التِّرِع والم�ضَ

ن�صاط )4( فكر ورتب بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ال�صناعة :

َناَعِة . وَلْم  ة َمْرَكَز ال�ضِّ وًرا َكبيًرا  َحيُث َكاَنِت َمدينُة الإِ�ْضَكْنَدِريَّ َناَعُة ِفى َعْهِد الّرُوَماِن َتطَّ  �َضهدِت ال�ضِّ

َناَعة ِفى اأَْيدى اأَْفَراٍد ِبا�ْضِتْثَناِء َبْع�ِس  وَماُن ِنَظاَم الْحِتَكاِر َكَما َفَعَل اْلَبَطاِلَمة ؛ َحْيُث َتَرُكوا ال�ضِّ ِبِع الرُّ َيتَّ

ِدى – اْلُعُطور .....(
ْ
َجاج - اْلَبر �ِضيج – الزُّ َناَعاِت )النَّ ِة . وِمْن اأََهمِّ ال�ضِّ َناَعاِت الأَ�َضا�ِضيَّ ال�ضِّ

التجارة :

ط َنتيِجًة لالْزِدَهار الَّذى َعمَّ  ِق البحر المتو�ضِّ
ْ
بحِت الإ�ْضكنَدريُة اأهمَّ َمركٍز َتِجارىٍّ ِفى �َضر    اأ�ضْ

َر وَخارَجَها ِب�َضَبِب : ومانية َوقد �َضَهدِت التَِّجاَرُة رواًجا َداخَل ِم�ضْ
ُّ
الإمبراطورية الر

 ا�ْضِتْقَراِر الأَْمِن .

ِة َعَلى اْلَواِرَداِت . �ُضوِم اْلُجْمُرِكيَّ
ُّ
 اإِْلَغاِء الر

ِة َكِميَناٍء ِتَجاِرىٍّ َهامٍّ . ِتَفاِع َمَكاَنِة الإِ�ْضَكْنَدِريَّ
ْ
 ار

ُة : ُة َواْلِعْلِميَّ َقاِفيَّ 4- اْلَحَياُة الثَّ

َقاَفِة اْلُمْخَتِلَفِة. انظر  اِنى َبْعَد ُروَما ِفى َمَجاِل َن�ْضِر ُفُنوِن اْلِعْلِم َوالثَّ َكَز الثَّ
ْ
ُة اْلَمر  اْحَتلَِّت الإِ�ْضَكْنَدِريَّ

ها: كِل التَّالى ِلتَتَعرَف َبع�ضِ اإلى ال�ضَّ

ِة،  اَفِة اإَِلى اإَِقاَمِة اْلَم�َضاِرِح َوالْحِتَفاَلِت الدِّيِنيَّ  َهَذا ِبالإِ�ضَ

يُف الُعَلماَء لإْجَراِء البحوِث  ة َت�ضَت�ضِ َوْقد ا�ضتَّمرْت الإ�ضكندريَّ

فى ُفروِع الِعلِم المختِلَفِة.

              
                                 

    
    

   
   

   
   

   
 

    
     

           

العلوم التى 

ا�ضتهرت بها 

الإ�ضكندرية

الطب

الجراحة

الفلك

الجغرافيا

الفن

الهند�ضة
التاريخ

5 – اْلِعَماَرُة :

ٍة ِمْثَل : َة ُمْن�َضاآٍت ِمْعَماِريَّ وَماُن ِعدَّ َلَقْد اأََقاَم الرُّ

اَباِت.       اْلَبوَّ

 اْلَم�َضاِرح.           

ِر.     اأَْقَوا�ِس النَّ�ضْ

ِة.  اَماِت اْلَعامَّ  اْلَحمَّ

َها   اْلَمَعاِبِد َوَكاَن َيْحِمُل َبْع�ضُ

،َواْلَبْع�ُس  وَماِنى 
ُّ
والر الإِْغِريِقى  َراَزْيِن:  )الطِّ

ِرى( . َراَز اْلِم�ضْ الآَخُر الطِّ

عمارة رومانية

ن�صاط )5( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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تعلمت من هذا الدر�س :

ومانيُة �َضيطرت َعلى ُمعظِم ُدوِل الَبحِر الُمتو�ضِط وِمنَها َدولُة الَبطالَمُة .
ُّ
 -الإمبَراطوريُة الر

 َمرْت َعالقُة ُروَما ِبدولِة الَبطالَمِة ِبعدِة َمراحَل َتمثلْت ِفى :

َحلِة الأوَلى : َقامْت َعَلى ُوجوِد َعالَقِة ُودٍّ َوَتباُدٍل ِتَجارىٍّ بيَن الدَّولَتيِن .
ْ
1- الَمر

وَماِنى فى �ُضئوِن ِم�ضَر .
ُّ
يا�ضى الر خذْت �َضكَل التَّدُخَل ال�ضِّ َحلِة الثَّانية : اتَّ

ْ
2- الَمر

ريًحا . وَمانى فى �ُضئوِن ِم�ضَر �ضَ
ُّ
بَح التَّدخُل الر َحلِة الثَّالثة : اأ�ضْ

ْ
3- الَمر

 -َبعَد َموِت يوليو�س قي�ضر اْنَق�ضمِت الإْمبراُطوريُة َبيَن ُقوادِه ) اأنطونيو�س واأكتافيو�س( 

 -اْنت�ضَر اأكتافيو�س َعلى اأنطونيو�س وكليوباترا فى َمعركِة اأكتيوم الَبَحريِة َعام 31 ق. م.

يا�ضية - الَحياة الجتَماِعية -  وَمانى : ) الَحَياة ال�ضِّ
ُّ
ارِة اأْثَناِء الُحكِم الر  -ِمْن َمظاهِر الَح�ضَ

الَحياِة الْقت�ضادية - الَحياة الثَّقاِفية - الِعَمارة(.

بِع َطبقاٍت .
ْ
وَمانى اإلى اأر

ُّ
 -الُمجتمُع الَم�ضرىُّ اْنق�ضم اأثناَء الُحكَم الر

َقافِة الُمختِلَفِة . -الإ�ْضكندريُة اْحتلِت الَمركَز الثَّانى َبعَد ُروَما فى َمَجاِل َن�ضِر ُفنوِن الَعلِم والثَّ

توجه اإلى كتاب الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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ُة يِحيَّ ُر َواْلَم�صِ ِم�صْ

  ن�ضاأة الم�ضيحية فى م�ضر ومبادئها ال�ضمحة .

 اأ�ضباب ال�ضدام بين الم�ضيحية والإمبراطورية الرومانية .

 دور مدينة الإ�ضكندرية فى ن�ضر الم�ضيحية .

 دور الأديرة فى الرتقاء الروحى والثقافى .

 تف�ضير كلمة قبطى .

 احترام الديانات الأخرى .

 الت�ضامح مع الآخرين .

 عدم العتداء على حريات الآخرين .

نتعلم فى 

هـذا الدر�س 

الق�صايا 

املت�صمنة 

 التربية من اأجل المواطنة.

 حقوق الإن�ضان .

 الوحدة الوطنية .

الدر�س الرابع

ِل اْلِمياَلِدى َعَلى َيِد اْلِقدِّي�س مرق�س. وَّ
ِن الأَ

ْ
ِف اْلَقر َر ِفى ُمْنَت�ضَ ُة ِم�ضْ َدَخَلِت اْلَم�ِضيِحيَّ

وَن َعَلى اْعِتَناِق َهَذا الدِّيِن اْلَجِديِد ، هل تعرف لماذا؟ ِريُّ َوَقْد اأَْقَبَل اْلِم�ضْ

�َضاُمِح  ْحَمِة ، َواْلَعْطِف ، َوالتَّ
َّ
ُهم : َوَجُدوا ِفيِه ِمْن َمَباِدِئ اْلَعْدِل َواْلُم�َضاَواِة ، َوالر نَّ

 هل تعرف لماذا؟لأَ

َطلُِّع ِلَنِعيِم الآِخَرِة َما َيْجَعُلُهم ُيْقِبُلوَن َعَلْيِه َوُيوؤِْمُنوَن ِبِه . ْنَيا ، َوالتَّ ْهِد ِفى الدُّ ، َوالزُّ

َطِرِب َحْيُث َكاَنْت اأَْفَكاُر النَّا�ِس َحاِئَرًة َبْيَن اْلَعِديِد ِمَن  ا َلُهْم ِمْن َواِقِعِهْم اْلُم�ضْ َوَجُدوا ِفيِه َخاَل�ضً

ُة . وَماِنيَّ
ُّ
ُة َوالر ُة َواْلُيوَناِنيَّ ِريَّ َمْتَها َلُهْم الدَِّياَناُت اْلِم�ضْ اْلَمْعُبوَداِت الَِّتى َقدَّ

َتْحَت  ُيَعاُنوَنُه  َكاُنوا  الَِّذى  َوالإِْذَلِل  اْلَقْهِر  َوِمَن  ِة  اِديَّ الْقِت�ضَ ُغوِط  ال�ضُّ ِمَن  ا  َخاَل�ضً ِفيِه  َوَجُدوا 

اْلُحْكِم الرومانى.

رحلة العائلة المقد�سة
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ِة : يِحيَّ �ُصَهَداُء اْلَم�صِ

ِطَهاِد  لال�ضْ َواأَْتَباُعُه  اَلُم  ال�ضَّ َعَلْيِه  اْلَم�ِضيُح  يُِّد  ال�ضَّ �َس 
َّ
َتَعر َقْد  َلَ

ْمَحَة الَِّتى َكاَن  وَماِن َوُهَو َيْن�ُضُر َتَعاِليَمُه َوَمَباِدَئُه ال�ضَّ
ُّ
ِمَن الر

ِة ِفى َعْهِد  ِلْلَم�ِضيِحيَّ وَماِنى 
ُّ
ِطَهاُد الر َبَداأ ال�ضْ اإَِلْيَها َوَقْد  َيْدُعو 

 َحتَّى َجاَء الإِْمِبَراُطوِر 
َّ
الإِْمِبَراُطوِر ِنيرون 54م/ 68 م ، َوا�ْضَتَمر

وَن ِفى  �َس اْلَم�ِضيِحيُّ
َّ
ِدْقلديانو�س 284م/ 305 م ، َحْيُث َتَعر

اْلُكُتُب   َواْحَرَقِت  اْلَكَناِئ�س  َرِت  َفُدمِّ  ، ِطَهاٍد  ا�ضْ لأَْعَنِف  َعْهِدِه 

اْلَكِني�َضَة  اإِنَّ  َحتِّى   . َهَداِء  ال�ضُّ َعَدُد  َوَكُثَر  ُة  َوالدِّيِنيَّ ُة  َماِويَّ ال�ضَّ

ِر ..  ُخ الأَْحَداَث ِبَذِلَك اْلَع�ضْ
ِّ
ر َر َواْلَحَب�َضِة ُتوؤَ َة ِفى ِم�ضْ اْلِقْبِطيَّ

َهَداِء. ُر ال�سُّ  ِبـ : َع�سْ
َ
ى ُر ؟ َلَقْد �ُضمِّ ى َهَذا اْلَع�ضْ َهْل َتْعِرُف ِبَما �ُضمِّ

نيرون

ين : يِحيِّ وَماِنى ِلْلَم�صِ ِطَهاُد الرُّ ال�صْ

ُهَو  َوِلالإِْمِبَراَطوِر  ِلُروَما  اْلَوَلُء  َكاَن  َلَقْد 

ِلَذا  ؛  ِة  الإِْمبَرُطوِريَّ ِوْحَدِة  َعْن  ُيَعبُِّر  الَِّذى 

اْلِباَلِد  النَّا�ُس ِفى ُكلِّ  ُيَقدَِّم  اأَْن  َلُبدَّ  َكاَن 

ِلالإِْمِبَراُطوِر  اْلَقَراِبيَن  ِلُروَما  اِبَعِة  التَّ

ِباْعِتَباِرِه اإَِلًها وَكاَنْت َقراِبيُن الإْمبَراطوِر 

اِئه  �ضَ
ْ
لإر له  ُتقدُم  َهَدايا  َعْن  ِعَبارًة 

ِفُق  واإْعالٌن لَطاَعِته َوَكاَن َهَذا الأَْمُر َل َيتَّ

ِة .. َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ َمَع اْلَعِقيَدِة اْلَم�ِضيِحيَّ

نَّ اْلَم�ِضيِحيِّيَن كاُنوا َل ُيَماِر�ُضوَن �َضَعاِئَر 
لأَ

اِء َعَلى  ْعى ِلْلَق�ضَ ِطَهاُدَهم َوال�ضَّ َوَر الأََباِطَرِة ، ِلَذا َبَداأَ ا�ضْ ِة ِلُروَما َوَل ُيَقدِّ�ُضوَن �ضُ �ْضِميَّ
َّ
َياَنِة الر الدَّ

اأْتَباِعَهم .

اإن حرية العقيدة والعبادة اأمر 

كفلته الأديان ال�سماوية لالإن�سان

َهْل َتْعلُم...؟

بع�س �سور ا�سطهاد الرومان للم�سيحيين

ن�صاط )1( تعلم وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )2( فكر واأجب بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ِة: يِحيَّ ِر اْلَم�صِ ِة ِفى َن�صْ َدْوُر َمِديَنِة الإِ�ْصَكْنَدِريَّ

َو�َضِريًعا  َوا�ِضًعا  اْنِت�َضاًرا  ُة  اْلَم�ِضيِحيَّ اْنَت�َضَرِت 

َبَداأ  ُهَنا  َوِمْن  اإَِلْيَها.  يَن  مِّ اْلُمْن�ضَ َعَدُد  َواْزَداَد 

ْعِليِم  ِة للتَّ ْفِكيُر ِفى َتاأْ�ِضي�ِس َمْدَر�َضِة الإِ�ْضَكْنَدِريَّ التَّ

اْلَمَداِر�ِس  اأََهمِّ  ِمْن  َكاَنْت  َحْيُث   ، اْلَم�ِضيِحى 

اْلَعِديُد من رجال  فيها  َج  َتَخرَّ الَِّتى  ِة  اْلَم�ِضيِحيَّ

َوَلَقْد  َواْلَبَطاِرَكة  كالأَ�َضاِقَفِة  الم�ضيحى  الدين 

ِة َمْرَكَز  اأُْعِطْت َهِذِه اْلَمْدَر�َضُة ِلَبَطاِرَكِة الإِ�ْضَكْنَدِريَّ

ِة ِفى اْلَعاَلِم اْلَم�ِضيِحى  ِة َواْلِعْلِميَّ َعاَمِة الدِّيِنيَّ الزَّ

َف َعَلْيَها .
َّ
ُكلِِّه. َتَعاُلوا َمَعنا َنَتَعر

بطريركية ال�ضكندرية

كلمة قبطى تعنى م�سرى ، حيث 

كان يطلق على الم�سريين كلمة 

اأقباط )م�سريين(  .

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

ِة : يِحيَّ ٌر َجِديٌد ِلْلَم�صِ َع�صْ

َق�ْضَطْنطين  الإِْمِبَراُطوِر  َتولِّى  َبْعَد  اإِلَّ  َيْنَتِه  َوَلْم  ِطَهاُد  ال�ضْ  
َّ
ا�ْضَتَمر

ا  َر�ْضِميًّ ِديًنا  ِة  ِباْلَم�ِضيِحيَّ َفاْعَتَرَف  337م   –  311 َعاَم  اْلُحْكَم 

�ضيا�ضة  اْلَم�ِضيِحىواأعلن  ِللدِّيِن  َة  الأَ�َضا�ِضيَّ اْلَمَباِدَئ   
َّ
َواأََقر ْوَلِة  ِللدَّ

ْوَلِة ِمْن َمِديَنِة ُروَما اإَِلى  َمَة الدَّ الت�ضامح مع الم�ضيحين َوَنَقَل َعا�ضِ

 
ٌ
ر َع�ضْ ِلَيْبَداأَ  ِبا�ْضِم الق�ضطنطينية  َذِلَك  َبْعَد  َيْت  َو�ُضمِّ َبْحِر مرمرة  َها َعَلى  اأَْن�َضاأَ الَِّتى  ِبيَزْنَطَة  َمِديَنِة 

ِة. ِة اْلِبيَزْنِطيَّ ُر الإِْمِبَراُطوِريَّ ِة َوُهَو َع�ضْ َجِديٌد ِلْلَم�ِضيِحيَّ

اأن الق�سطنطينية هى مدينة اأ�ستانبول 

)عا�سمة تركيا حالًيا(

َهْل َتْعلُم...؟

ن�صاط )3( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ُعُلومها:

بِّ َواْلِجَراَحِة  اَفًة اإَِلى الطِّ ْت َهِذِه اْلَمْدَر�َضُة َدْوًرا عظيمًا ِفى َتْعِليِم ُعُلوِم الدِّيِن اْلَم�ِضيِحى ، اإِ�ضَ دَّ
اأَ

 .. َواْلَفنِّ َجَمِة 
ْ
ر َوالتَّ َوالآَداِب   ، َوالَفْل�َضَفِة  اِريِخ  التَّ َوِعْلِم  َواْلَفَلِك  َواْلَهْنَد�َضِة  ْيَدَلِة  َوال�ضَّ َواْلِكيْمَياِء  

َوَغْيِرَها ِمَن اْلُعُلوم الأُْخَرى .

اأ�َصاتذُتها وُطالُبها :

َوَكاَن  اْلَغَر�ِس  ِلَهَذا  َي�ْضَتاأِْجُروَنَها  اأَْو ِفى َقاَعاٍت  َمَناِزِلِهْم  ُيْلُقوَن ُدُرو�َضُهْم ِفى  اأ�ضاتذتها   كان 

اْلُعَلَماُء  َواأَْقَبَل  َواْلِقَراَءِة  اَلِع  لالطِّ ِة  اْلَعامَّ ِة  الإِ�ْضَكْنَدِريَّ َمْكَتَبِة  اإَِلى  َيْذَهُبوَن  َوالأَ�َضاِتَذُة  الطالب 

ُة َوَمْدَر�َضُتَها َمَناَرًة  َبَحِت الإِ�ْضَكْنَدِريَّ َر َوَخاِرِجَها َفاأَ�ضْ الَُّب َعَلى َهِذِه اْلَمْدَر�َضِة ِمْن اأَْنَحاِء ِم�ضْ َوالطُّ

ِلْلِعْلِم َواْلُعَلَماِء .

ة : ْهَباِنيَّ الرَّ

 َوَتْعِنى اْعِتَزاَل اْلَحَياِة َواْلُبْعَدَعْن 
ِّ
َر ، ُثمَّ اْنَت�َضَرْت ِفى اأَْنَحاِء اْلَعاَلِم اْلَم�ِضيِحى ْهَبَنُة ِفى ِم�ضْ

َّ
ِت الر َن�َضاأَ

اَلِة  ِف َوال�ضَّ َق�ضُّ َوالتَّ ْهِد  �ِضُم الحياة ِبالزُّ َتتَّ َبِعيًدا َعِن النَّا�ِس َحْيُث  َحَراِء  َواْلَعْي�َس ِفى ال�ضَّ َمَتاِعَها 

ُة اإَِلى ِق�ْضَمْيِن.. َهْل َتْعِرُفُهَما؟ ْهَباِنيَّ
َّ
ِل ِفى َخْلِق اهلل . َوَتْنَق�ِضُم الر مُّ

اأَ َوالتَّ

َف َعَلْيِهَما :
َّ
اِلى َحتَّى َتَتَعر ْكِل التَّ  َمِعى اإَِلى ال�ضَّ

ْ
اْنُظر

ن�صاط )4( فكر ولخ�س بكتاب الأن�صطة والتدريبات

الرَّْهَباِنيَّة

ة ةاْلَفْرِديَّ اْلَجَماِعيَّ
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ِبَتْدِبيِر  ِفيَها  َيُقوُم   ، ٍة  َتامَّ ُعْزَلٍة  ِفى  ِلَيِعي�َس  َحَراِء  ال�ضَّ اإَِلى  َيْخُرُج  اِهُب 
َّ
الر وَكاَن   : ة  اْلَفْرِديَّ  -1

ْهَبَنِة الأْنَبا 
َّ
ْوَع ِمَن الر ِذيَن َماَر�ُضوا َهَذا النَّ �ُضُئوِنِه ِبَنْف�ِضِه ِمْن َماأَْكٍل َوَمْلَب�ٍس َوَم�ْضَرٍب َوِمْن اأََواِئِل الَّ

َب اْلَبْحِر الأَْحَمِر .
ْ
اأنطونيو�س الَِّذى اْعَتَزَل ِفى َجَبِل الَقْلَزِم ِبَواِدى َعَرَبِة ،ُقر

دير الأنبا اأنطونيو�س

اأن دير الأنبا اأنطونيو�ص

هو اأول دير  ن�ساأ فى م�سر وفى 

العالم.

َهْل َتْعلُم...؟

ْهَباِن ِفى َمَكاٍن َواِحٍد ُيَحاُط ِب�ُضوٍر، ُكلٌّ ِمْنُهْم 
ُّ
ة : َحْيُث َكاَن َيِعي�ُس َمْجُموَعٌة ِمَن الر 2- اْلَجَماِعيَّ

ْوَع  �َس َهَذا النَّ �ضَّ
ُل َمْن اأَ وَّ

ُة ِبِه )المكان الذى يتعبد فيه( ُيْطَلُق َعَلْيِه َدْير، وُيعدُّ اأَ ْوَمَعُتُه اْلَخا�ضَّ َلُه �ضَ

ِة ِلَنْهِر النِّيِل . ِبيَّ
ْ
ِة اْلَغر َر َعَلى ال�ضفَّ ِعيِد ِم�ضْ اِهُب باخوم َحْيُث اأََقاَم َدْيًرا ِب�ضَ

َّ
ْهَبَنِة الر

َّ
ِمَن الر

يِه َمْدَر�َضُة  ْوُر الِِّذى َكاَنْت ُتوؤَدِّ ُعَف الدَّ َقاَفِة َوَذِلَك ِعْنَدَما �ضَ ا ِفى َحَرَكِة الثَّ ِت الأَْدِيَرُة َدْوًرا َهامًّ دَّ
َوَلَقْد اأَ

َجَمُة 
ْ
ر َوالتَّ اأِْليُف  التَّ ِبَها  َفاْزَدَهَر  َواْلَمْعِرَفِة،  ِلْلُعُلوِم  َمَخاِزَن  الأَْدِيَرُة  اْعُتِبَرِت  َوَقِد   . ِة  الإِ�ْضَكْنَدِريَّ

ِف َواْلُبْعَد  َق�ضُّ ْهَد َوالتَّ َل ِفى َتْعِليِم النَّا�ِس الزُّ ا َدْوُرَها الدِّيِنى ، َفَقْد َتَمثَّ مَّ
�َضِة . اأَ َوَتْف�ِضيُر اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

ِعيِم . َطلُِّع ِلَما ِعْنَد اهلَل ِمَن النَّ ْنَيا َوالتَّ َعْن ُمَتِع الدُّ

ن�صاط )5( فكر واأكمل - ن�صاط )6( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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اأُْخَرى.  ًة 
َّ
َمر َبُهْم  ِة  اْلِبيَزْنِطيَّ ْوَلِة  الدَّ َبْط�ِس  ِب�َضَبِب  اْلَم�ِضيِحيُّون  َعَلْيَها  ْقَبَل  َواأَ الأَْدِيَرُة  اْنَت�َضَرِت  َوَقْد 

اْلَفْتُح  َجاَء  َحتَّى  ُع  اْلَو�ضْ َهَذا  وَظل 

بِن  َعْمرو  َيِد  َعَلى  َر  ِلِم�ضْ الإِ�ْضاَلِمى 

641م  عام  َعْنُه  اهلُل   
َ
ى َر�ضْ  – اْلَعا�س 

ِطَهاِد  ال�ضْ ِمَن  يَن  ِريِّ اْلِم�ضْ ِلُيَخلِّ�َس   –
َوالأََمان  الأَْمَن  َلُهْم  َوُيْعِطى  وَماِنى 

ُّ
الر

َوَكَناِئ�ِضِهْم  َواأَْمَواِلِهْم  اأَْنُف�ِضِهْم  َعَلى 

ِفى  ُخوِل  الدُّ َعَلى  ِمْنُهم  اأََحًدا  ُيْكِره  َوَلْم 

ًرا َجِديًدا  وَن َع�ضْ ِريُّ الإِ�ْضاَلِم، َوِلَيْبَداأَ اْلِم�ضْ

ِباْلَعْدِل  ُف  َيتَّ�ضِ الإِ�ْضاَلِمى  اْلُحْكِم  َتْحَت 

َواْحِتَراِم  الدِّيِنى  �َضاُمِح  َوالتَّ َواْلُم�َضاَواِة 

ون ُم�ْضِلِمين  ِريُّ الأَْدَياِن ، َيِعي�ُس ِفيِه اْلِم�ضْ

الآَخِر.  َعَلى ُحبِّ  ِمْنُهْم  ُكلٌّ  َوَيْحِر�ُس  َواْلُودُّ  اْلُحبُّ  َبْيَنُهْم  َي�ُضوُد   ، َواِحَدٍة  �ٍس 
ْ
اأَر َعَلى  َوَم�ِضيِحيِّين 

ُر َتْحَت اْلُحْكِم الإِ�ْضاَلِمى . َبَحْت ِم�ضْ َوِبَهَذا اْلَفْتِح اأَ�ضْ

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قد اأو�سى باأهل م�سر خيًرا فمنهم 

زوجته ال�سيدة مارية، وال�سيدة هاجر اأم جده اإ�سماعيل عليه ال�سالم.

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ
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تعلمت من هذا الدر�س اأن :

ِف الَقرِن الأول الِميالِدى . َر فى ُمنت�ضَ  الَم�ِضيِحيَة َدخلِت ِم�ضْ

ُهم َوَجُدوا  مَحِة ولأنَّ رييَن قد اأْقبَلوا َعلى اْعتناِق َهذا الدِّيِن لَمَبادِئه ال�ضَّ   الِم�ضْ

ِة والَقهِر  اديَّ غوِط الْقت�ضَ ا ِمَن ال�ضُّ طرِب وَخال�ضً ا لَواِقِعهم الُم�ضْ ِفيه َخال�ضً

والإْذلِل الِبيَزنِطى .

ِة َعدَم ُمَماَر�ضِة الَم�ضيحيِة ل�َضَعائِر  وَماِنى للَم�ضيحيَّ
ُّ
طَهاِد الر   ِمن اأ�ْضباِب ال�ضْ

َها ل َتتِفُق وَمباِدئ  وِر الأَباطرِة ؛ لأنَّ ِة لروَما َوتقِدي�س �ضُ �ْضميَّ
َّ
الدَِّيانِة الر

الَم�ضيحيِة .

�ضوا فيه 
َّ
هداِء اأْطلَق َعلى َع�ضِر ِدقلدَيانو�س ؛ لأنَّ الَم�ِضيِحيين َتعر   َع�ضَر ال�ضُّ

هداِء . طَهاٍد و�َضَقَط فيه الَكثيُر مَن ال�ضُّ لأْعنِف ا�ضْ

  ق�ضطنطين اْعترَف ِبالَم�ضيِحيِة ِديًنا َر�ضمًيا للدَّوَلة .

ْت َدوًرا َكبيًرا فى َن�ْضِر الَم�ضيِحيِة .   َمدينة الإ�ْضكندريِة اأدَّ

ْهبانية اْنَق�ضمِت اإلى ِق�ضمين ؛ َفرديٍة َوَجماِعيٍة .
َّ
 الر

وَمانى للَم�ضيِحيِة اْنَتهى ِبدُخوِل الإ�ْضاَلِم ِم�ضَر .
ُّ
طَهاد الر   ال�ضْ

توجه اإلى كتاب الأن�سطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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قائمة المفاهيم الواردة بالوحدة

معناهالمفهوم

اإِْغِريٌق 

َبَطاِلَمُة

اَرٌة هيلين�صتية َح�صَ
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ٌة يِحيَّ َم�صِ

ِطَهاٌد ا�صْ

َهَداِء ُر ال�صُّ َع�صْ

ِقْبِطى

ٌة َرْهَباِنيَّ

 ا�ْضٌم ُيْطَلُق َعَلى ِباَلِد اْلُيوَناِن اْلَقِديَمِة .

َر . �ِس َدْوَلِة اْلَبَطاِلَمِة ِفى ِم�ضْ ِل ُموؤَ�ضِّ وَّ
َلى َبْطَلْيمو�س الأَ   ا�ْضٌم ُيْن�َضُب اإِ

ِة . ِة َوالإِْغِريِقيَّ ِريَّ اَرَتْيِن اْلِم�ضْ   َمِزيٌج َبْيَن اْلَح�ضَ

ِة  اْلِعْلِميَّ اْلُمْخَتِلَفِة  اِت  �ضَ التََّخ�ضُّ ِمَن  اْلَعِديُد  ِفيَها  ُيْدَر�ُس  ِلْلِعْلِم  َداٌر    

ِة . َوالأََدِبيَّ

ُفِن  اإِْر�َضاِد ال�ضُّ ُي�ْضَتْخَدُم ِفى  َيَتاأَلَُّف ِمْن َطَواِبٍق َعِديَدٍة ،  ِبَناٌء ُمْرَتِفٌع   

ِفى اْلَبْحِر َلْياًل َوَنَهاًرا .

وَمان   وَن اْلُقَدَماُء َواْلَبَطاِلَمُة َوالرُّ ِريُّ  َداٌر ِلْلِعَباَدِة َكاَن َي�ْضَتْخِدُمُه اْلِم�ضْ

ِة اْلَكِني�َضَة ، َوِفى الإِ�ْضاَلِم اْلَم�ْضِجَد . َوُيَواِزى ِفى اْلَم�ِضيِحيَّ

اِء  اْلَق�ضَ َبْعَد  َر  ِم�ضْ َحَكُموا  ِذيَن  الَّ ة  وَماِنيَّ الرُّ ِة  الإِْمِبَراُطوِريَّ اُن  �ُضكَّ   

َعَلى َدْوَلِة اْلَبَطاِلَمِة .

ا  ْيَطَرِة َعَلى اْلِباَلِد َع�ْضَكِريًّ   �َضْكٌل ِمْن اأَ�ْضَكاِل ال�ْضِتْعَماِر َيْهُدُف اإَِلى ال�ضَّ

َوَنْهِب َخْيَراِتَها .

ٌة . ٌة َواْجِتَماِعيَّ يَّ ٌة َوِرَيا�ضِ  َمْعَهٌد َلُه َوِظيَفٌة َتْرَبِويَّ

َر  اَلُم َوَدَخَلْت ِم�ضْ ٌة َنَزَلْت َعَلى �َضيِّدَنا ِعي�َضى َعَلْيِه ال�ضَّ   ِدَياَنٌة �َضَماِويَّ

َعَلى َيِد اْلِقدِّي�ِس ُمْرُق�س .

وَماِن  ْلِم الَِّذى َعاَنى ِمْنُه اْلَم�ِضيِحيُّون َعَلى َيِد الرُّ �َضْكٌل ِمْن اأَ�ْضَكاِل الظُّ

َهَداِء  ِر الإِْمِبَراُطوِر دقلديانو�س ِلَكْثَرِة َعَدِد ال�ضُّ   ا�ْضٌم ُيْطَلُق َعَلى َع�ضْ

ِذيَن ُقِتُلوا ِفى َعْهِدِه . اْلَم�ِضيِحيِّين الَّ

َر  ِم�ضْ َتْعِنى  الَِّتى   ، اإيجيبتو�س  ِة  اْلُيوَناِنيَّ اْلَكِلَمِة  ِمَن  ٌة  ُم�ْضَتقَّ َكِلَمٌة    

وَن . ِعْنَد اْلُيوَناِنيُّ

َحَراِء َبِعيًدا    َتْعِنى اْعِتَزاَل اْلَحَياِة َواْلُبْعَد َعْن َمَتاِعَها َواْلَعْي�َس ِفى ال�ضَّ

اأمِل فى َخلِق اهلِل. َعِن النَّا�ِس للِعَبادِة والتَّ
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بنهاية هذه الوحدة يتوقع اأن يكون التلميذ قادًرا على اأن :

يتعرف المق�سود بكل من المفاهيم التالية : مواطنة- مواطن �سالح- حقوق- واجبات - قانون - ديمقراطية.

 يفرق بين الحقوق التى يجب اأن يتمتع بها المواطن وواجباته.

 يو�سح مدى حاجة المجتمع للقانون . يتتبع مراحل تطور القانون عبر الع�سور . 

يف�سر اأ�سباب وجود القوانين.

يعتز بعادات وتقاليد المجتمع كم�سدر من م�سادر القانون .

يعطى بع�س ال�سور التى تعك�س قيم المواطنة ال�سالحة . يقدر اأهمية القانون فى حياتنا .   

يلخ�س النتائج المترتبة على مخالفة القوانين .

يفرق بين النماذج ال�سلوكية الملتزمة بالقانون والمخالفة له .

يو�سح اأهمية المحافظة على النظام .

يفرق بين الم�سلحة العامة والم�سلحة ال�سخ�سية .

يوؤكد على اأهمية التم�سك ببع�س قيم المواطنة مثل )الوالء - االنتماء - الهوية - الثقافية ....(

درو�س الوحدة

الدر�س االأول: كيف تكون مواطًنا �سالًحا ؟

الدر�س الثانى: المواطنة )حقوق وواجبات(.

الدر�س الثالث: اأنت والقانون .

المــــواطـــنة 
ال�صـــــالحة

اأهداف الوحدة

الوحدة اخلام�سة
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اِلًحا ؟ َكْيَف َتكُوُن ُمَواِطًنا �صَ

  المق�صود بالمواطن ال�صالح .

 تحديد �صفات المواطن ال�صالح 

 اكت�صاب بع�ض المهارات الالزمة لمواجهة الم�صكالت التى 

تعتر�ض حياتنا فى المجتمع.

 تقدير قيمة التعاون والتعاي�ض مع الآخرين .

 العتزاز بعادات وتقاليد المجتمع )الم�صرى - العربى- 

الإ�صالمى(

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

 التربية من اأجل المواطنة

الدر�س الأول

ِفُق  َتتَّ ُغوٍب فيها، 
ْ
َمر َفاٍت  ِل�صِ َوْفًقا  ِرىِّ  الم�صْ الإْن�َصاِن  ِبَناِء  اأَْجِل  ِمْن  َكبيَرًة  ُجُهوًدا  ْوَلُة  الدَّ َتْبُذُل 

ِبِه  الْهِتماِم  َطِريِق  َعْن  ِر  الَع�صْ ِفى هَذا  ُن�َصاِهُدُه  الَِّذى  ِر  َطوُّ التَّ َوِطبيَعِة  اْلُمْجَتمِع،  ُمَتطلََّباِت  َمَع 

�َصاِط ؛ ُت�َصاِعُده ِفى َتْحِويِل اأْقَواِله اإَلى اأْفَعاٍل  َماَمه ِلكى ُيَماِر�ُض اأْلَواًناِ مَن النَّ ، َواإَتاَحِة اْلُفَر�ِض اأَ

ًزا .. َهْل َتْعِرُف َكْيَف َيحُدُث َهَذا ؟ َوُمَماَر�َصاٍت َيُكُوُن ِفيَها �ُصُلوكُه ُمميَّ

ِة التوا�صل والتعاون مع اأفراد مجتمعه وتحديد م�صكالته  َعْن َطِريِق َتْدِريِبِه َعَلى َكْيِفيَّ

والم�صاركة فى حلها :

اِلِح ... َهْل َتْعِرُفَها ؟ َوَذِلَك ِبَهَدِف َتْحِقيق المبادىء الثالث لإْعَداِد اْلُمَواِطِن ال�صَّ

َفها :
َّ
اِلى ، وَتَتَعر ْكِل التَّ  ال�صَّ

ْ
اُْنُظر

ِليعي�َس َمَع الآَخِريَنِليُكوَنِليْعرَف  

يل  ْف�صِ ٍء ِمَن التَّ
ْ
َف ُكلَّ َما �َصَبَق ِب�َصى

َّ
َواْلآَن : َتَعاَل ِلنتعر

1- ِليْعِرَف:

َل َعَلْيَها .  ُحُقوَقُه الَّتى َيِجُب اأْن َيْح�صُ

َيها َنْحَو اْلُمْجتَمِع الَّذى َيِعي�ُض ِفيه . اِتِه الَِّتى َيِجُب اأْن ُيوؤدِّ  َواِجَباِتِه َوَم�صئوليَّ

ِرىِّ ويتم�صك بها .  َعاَداٍت َوَتَقاِليِد اْلُمْجَتمِع اْلِم�صْ

اِلِح اإْعَداُد اُلُمَواِطِن ال�صَّ
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2- ليكون مواطًنا �صالًحا :

 يتحلى بال�صفات الحميدة من )الدقة - الأمانة - 

الجتهاد(

فى  م�صارًكا  مجتمعه  وم�صكالت  بق�صايا  واعًيا   

حلها.

البتعاد  واعًيا بكل ما يدمر حياته: وقادًرا على   

عنه.

ا اأ�صاليب العنف والقوة التى تنال من ا�صتقرار   راف�صً

المجتمع الم�صرى.

ن�صاط )2( اقراأ واأجب , ن�صاط )3( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة 

ن�صاط )4( رتب وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ناق�س مع معلمك �صفات المواطن ال�صالح

ن�صاط )1( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

3- ِليِعي�َس َمَع الآَخرِيَن:

ا َعَلى اْنِتَماِئِه َوَوَلِئِه لْلُمْجَتمِع الَِّذى  ُد َعمِليًّ ُل اآَراَءُهْم ، َوُيوؤكِّ ا: َيْحَتِرُم ُحُقوَقُهم َوَيتَقبَّ ُمَتَعاِوًنا ُمَتَحابًّ

َيِعي�ُصوَن ِفيه مًعا .
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والآن هل تعرف ما المق�صود بالمواطن ال�صالح؟

ُه : اإِنَّ

ِفى  ُي�َصاِعُدُه  َما  َواْلَمَعاِرِف  َواْلَمَهاَراِت  اْلِقَيِم  ِمن  َلَدْيه  الَِّذى  ْخ�ُض  ال�صَّ َذِلَك 

ِة والنهو�ض به . اَياه اْلُمْجَتمِعيَّ ٍة ِفى َحلِّ َق�صَ اْلُم�َصاَرَكِة ِبَفعاليَّ

تعلمت من هذا الدر�س :

اِلَح : اأنَّ اْلُمَواِطَن اْل�صَّ

ِتَجاه  ِبَها  َيْلَتِزَم  اأْن  َيِجُب  )َواِجَباٌت(  اٌت  َم�ْصُئوليَّ َوَعلْيه   ، ِبَها  َع  َيتَمتَّ اأَْن  َيِجُب  ُحُقوٌق  َلُه     

َوَطِنِه.

ِمن  َتَناُل  ُم�ْصَكلٍة  ِة  اأيَّ ِلُمَواَجَهِة  ُلُه  ُتوؤهِّ الَِّتى  الَمَهاَراِت  ِمَن  اْلَعِديَد  َيْكَت�ِصَب  اأْن  َيِجُب     

ِرى. ا�ْصِتْقراِر اْلُمْجَتمِع اْلِم�صْ

ِة  . َفاِت الحميدة الأ�َصا�صيَّ   يتمتع بمجموعة ِمَن ال�صِّ

 يهتم  ِبالُم�َصاَرَكِة ِفى �صئُّوِن مجتمعه المختلفة .

 يجب اأن يتم�صك ِبَعاَداِت َوتَقاِليِد المجتمع الذى يعي�ض فيه .

 يجب اأن يحمى نف�صه واأ�صدقاءه من الدخول فى عالم التدخين والمخدرات.

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س

ن�صاط )5( فكر واأكت�صف بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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 المق�صود بالمواطنة

 الحقوق والواجبات 

 قيمة معرفة حقوقه وواجباته .

 النتائج المترتبة على معرفة الفرد لم�صئولياته تجاه وطنه.

احترام حقوق الآخرين .

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

الوعى القانونى.

حقوق الإن�صان. 

 القانون الدولى الإن�صانى.

اْلُمَواَطَنُة الدر�س الثانى

» ُحُقوٌق َوَواِجَباٌت«

ِة ..  َز ِبَها َعْن َغْيِرِه ِمَن اْلَكاِئَناِت اْلَحيَّ َلَقْد َوَهَب اهلُل �ُصْبَحاَنه َوَتَعاَلى الإْن�َصاَن �ِصَمًة َتَميَّ

َهْل َتْعِرُفَها ؟ 

ٍد ِمَن اْلُحُقوِق  ُع ِبموِجِبَها ِلِنَظاٍم ُمَحدَّ ِعٌة َيْخ�صَ بُطُه ِبَغْيِرِه َعاَلَقاٌت ُمَتَنوِّ
ْ
 َتر

ٌّ
ُه َكاِئٌن اْجِتَماِعى اإِنَّ

ُق ِمْن ِخاَلِلِه ُم�َصاَرَكُتُه ِفى مجتمعه ... َهْل َتْعِرُف َكْيَف ؟ َواْلَواِجَباِت ، َوَتَتَحقَّ

ِل اْلَم�ْصُئوِليَّة ِتَجاَه َنْف�ِصه َوِتَجاَه ُمجتَمِعِه فى : َعن َطِريِق َتحمُّ

َياِر َمْن َيْحُكُمُه.   اْخِتَ

 َواْلُم�َصاَركِة ِفى �ُصُئوِن ُمْجَتمِعِه .

اِت )الَواِجَبات( ؟  َوالآَن : َهْل َتْعِرُف اأََهمَّ َهِذِه اْلُحُقوِق َواْلَم�صُئوليَّ

ًل : اْلُحُقوٌق : اأوَّ

ِة الإْن�َصاِن .. َهْل َتْعِرُف ِلَماَذا ؟ ا ِفى ِبَناِء �َصْخ�صيَّ ُل ُرْكًنا اأ�َصا�ِصيًّ ُت�َصكِّ

َجاِنِب  ِمْن  َعَلْيها  ِلِلِحَفاِظ  ماَناُت  ال�صَّ َلُه  َوَتوافَرْت   ، َكاِملًة  ُحُقوِقِه  َعَلى  َل  َح�صَ اإَذا  اْلَفرَد  لأنَّ 

َد �َصَيُكوُن اأَْقَدَر َعَلى : َحَياٍة 
ْ
�َصاِت الأْخَرى ، فاإِنَّ َذِلَك َيْعِنى اأنَّ َهَذا اْلَفر ُحُكوِمتِه َوُمْخَتلِف اْلُموؤ�صَّ

 ُمَنا�ِصٍب .
ٍّ
َكِريمٍة ِفى اإَِطاٍر اْجِتماِعى

َوالآَن : لَعلََّك َتَت�صاَءُل : َما اأَهمُّ َهِذه اْلُحُقوِق ؟



84

الوحدة الخام�صة

الدرا�سات االجتماعية - ال�سف االأول االإعدادى

َفها .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتعر ْكِل التَّ  ال�صَّ

ْ
اُْنُظر

ان ُحُقوُق الإْن�صَّ

ثقافية ودينيةاقت�صاديةاجتماعية�صيا�صية  

يِل . ْف�صِ ٍء ِمَن اْلتَّ
ْ
ْف ُكلِّ َما �َصَبَق ِب�َصى

َّ
ا َنَتعر َوالآَن َتَعاَلَ َمِعً

ُة : يَّ يا�صِ 1- اْلُحُقوُق ال�صَّ

ُة  ِّيَّ
 ، َوِمْنَها: ُحر

ِّ
َيا�ِصى ُع ِبَها اْلُمَواِطُن َعَلى اْلُم�ْصَتوى ال�صِّ تَّ ُد ِبَها ِتلَك اْلُحُقوُق الَِّتى َيتمَّ َوُيْق�صَ

ِة - اْخِتَياُر َمْن َيْحُكُمُه - الَعْي�ُس ِفى �َشاَلٍم « . َياِبيَّ ر�ِشيُح لْلَمَجاَل�ِس النِّ ْعِبيِر َعْن َراأِْيِه - التَّ » التَّ

ُة : 2- الُحُقوُق الْجِتَماِعيَّ

ِة والَِّتى َيَتمَتُع ِبَها الُمَواِطُن ِمْثَل : الحقِّ  ِة ِبالَحَياِة الْجِتماِعيَّ يق�صد بها ُكلُّ اللِتزاَماِت الَخا�صَّ

ِة - الم�َصاَواِة  َعاَيِة الْجِتَماِعيَّ
ِّ
ْعِليم- الر ِة - التَّ حيَّ َعاَيِة ال�صِّ

ِّ
ِفى » الْنِتَقاِل - الم�ْصَكِن الالَِّئِق - الر

َوَعَدِم التَّمييِز- المْلَب�ِض المَنا�ِصِب ...«

ن�صاط )1( فكر وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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ُة : اِديَّ 3- الُحُقوُق الْقِت�صَ

ُل ِفى :  اِدى َوالَِّتى َتَتَمثَّ ُع ِبَها الُمَواِطُن ِفى المَجاِل الْقت�صَ ُد ِبها َمْجُموَعُة الُحُقوِق الَِّتى َيتَمتَّ ُيْق�صَ

اِمَلِة ...« ْنِمَيِة ال�صَّ الَحقِّ ِفى » الَعَمل - ُم�ْصَتَوى َمِعي�صٍة ُمَنا�ِصٍب - الَك�ْصِب الْم�صُروِع- التَّ

ُة : ينيَّ َقاِفية َوالدِّ 4- الُحُقوُق الثَّ

يٍة :
ِّ
ُد ِبَها َحقُّ المَواِطِن ِفى ُحر َوُيْق�صَ

وِل َعَلى المْعُلوَماِت  التَّفِكيِر - الُح�صُ ِة   َعاِئِر الدِّينيَّ  المْعَتَقِد - ُمَماَر�َصاِت ال�صَّ

وُد ِبالُحُقوِق ؟ ْوِء َما �َصَبَق .. َهْل َتْعِرُف َما اْلَمْق�صُ َوالآَن : َوِفى �صَ

َها : اإِنَّ

ِة(  ِة َوالدِّيِنيَّ َقاِفيَّ ِة َواْلثَّ اِدّيِة والْجِتَماِعيَّ ِة َوالْقِت�صَ َيا�ِصيَّ اْلَتِزاٌم ِبَمْجُموَعِة: )الُحُقوِق ال�صِّ

َع ِبَها الإن�صان َبْيَن اأْفَراِد مجتمعه . الَِّتى َيِجُب اأَْن َيَتَمتَّ

ن�صاط )2( ا�صتنتج وتعلم بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ن�صاط )3( اقراأ واأجب - ن�صاط )4( فكر واأكمل بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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َثاِنًيا:  الَواِجَباُت :

اِت الَِّتى َيِجُب َعَلى اْلُمَواِطِن الْلِتَزاِمُ ِبها ِتَجاَه ُمْجَتَمِعه َوَوَطِنه ِمْثَل . اْلَم�ْصُئوليَّ
َ
ُد ِبَها  ُيْق�صَ

اَياه .  العتزاُز ِباْنِتَماِئِه ِلَوَطِنِه ، َوالدفاع َعْن َق�صَ

 الوعى بم�صكالت مجتمعه والم�صاركة بحلها . 

 باإْتَقاٍن . 
ُ
 اإنجاز الأعمال 

ِة .   اللتزام بقواعِدِ النَِّظاِم َوالآَداِب الَعامَّ

َها :  اإِنَّ

َعَلْيه  َها  َيْفِر�صُ الَِّتى  ِبالَواِجَباِت  َوَيْلَتِزُم   ، ِباْلُحُقوِق  َيَتَمَتُع  الَِّذى  اْلُمَواِطِن  َفُة  �صِ

اْنِتَماوؤُه لَوَطِنِه .

ِرىُّ ، َوَكَذِلَك اْلَواِجَباِت  َمَتع ِبَها اْلُمَواِطُن اْلِم�صْ َوالآَن : َوَبْعَد اأْن َعَرْفَنا اْلُحُقوَق الَِّتى َيِجُب اأْن َيتَّ

وَد ِباْلُمَواَطَنِة ؟ الَِّتى َعَلْيه اأْن َيْلَتِزَم َبَها .. َهْل تْعِرُف ما اْلَمْق�صُ

ن�صاط )5( اقراأ وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات
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تعلمت من هذا الدر�س اأن :

َة ِتَجاَه َنْف�ِصِه ، َوِتَجاَه ُمْجتَمِعِه . ُل اْلَم�ْصُئوِليَّ  َيتَحمَّ
ٌّ
الإْن�َصاَن َكاِئٌن اْجِتَماِعى

 اْلُمَواَطنَة َتْنَق�ِصُم اإَِلى:

ــ اْلُحُقوَق الَِّتى َيَتَمتَّع ِبَها اأىُّ ُمَواِطٍن .

اِت الَِّتى َيِجُب َعَلى اْلُمَواِطِن الْلِتَزاُم ِبَها ِتَجاَه  ــ اْلَواِجَباِت اأى َمْجُموَعُة اْلَم�ْصُئوليَّ

َوَطِنِه َوُمْجَتَمِعِه 

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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تعرف المق�صود بكل من المفاهيم التالية : قانون - م�صادر 

ا�صتقاق القانون

التفرقة بين القانون وكل من قواعد )الدين - الأخالق - 

العادات والتقاليد(

العتزاز بالعادات والتقاليد الم�صرية والإ�صالمية .

تقدير اأهمية القانون فى حياتنا .

تحديد خ�صائ�ض القواعد القانونية .

المقارنة بين مراحل تطور القانون .

نتعلم فى 

الق�صايا املت�صمنة هـذا الدر�س 

الوعى القانونى.

الدر�س الثالث

اأَْنَت َوالَقاُنوُن

َلَعلََّك َتَت�َصاَءُل .. لماَذا َنحَتاُج اإَلى الَقاُنوِن ؟

ُيْمِكُن  َل  َواْلُمْجَتمُع   ، ُمْجَتمٍع  ِفى  َيِعي�ُض  الإْن�َصاَن 

اأْن َي�َصتِقيَم ِبَغْيِر ِنَظاٍم  وقواعد ملزمة توجه �صلوك 

اأْفَراِدِه ، وتحكم َما َبْيَنهم ِمْن َعاَلَقاٍت.

رمز العدالة
ا �َصَبَق اأنَّ : َن�صَتْنِتُج ممَّ

َعَلى  ُب  َيَترتَّ َوالَِّتى   ، اْلُمْجَتَمِع  َداِخَل  َوَعاَلَقاِتهم  الأْفَراِد  �ُصُلوَك  ُم  ُتَنظِّ ٌة  َعامَّ َقَواِعُد  الَقاُنوَن: 

َمَخاَلَفِتَها َوُقوُع الَجَزاِء اْلُمَنا�ِصِب َعَلْيهِم .

ن�صاط )1( ا�صتنتج وتعلم بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات
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ْكِل التَّالى َحتَّى تتعرفها :  َمِعىال�صَّ
ْ
اُْنُظر

خ�شائ�س القواعد القانونية

ملزمة�شلوكيةعامةاجتماعية 

يِل : ْف�صِ اِئ�ِض ِب�َصىٍء ِمَن التَّ َف َعَلى َهِذه اْلَخ�صَ
َّ
َوالآَن : َتَعاَل لَنَتعر

ٌة: 1- اْجِتَماِعيَّ

َة ل ُتوَجُد اإلَّ اإَِذا ُوِجَدِت اْلَجَماَعُة ؛ لأنَّ الَغاَيَة ِمْنَها ِهى: َتْنِظيُم الَعْي�ِض  اأَْى اأنَّ الَقاِعَدَة الَقاُنوِنيَّ

ِفى الَجَماَعِة .

ٌة: 2- َعامَّ

ٍة َعَلى ُكلِّ الأ�ْصَخا�ِض َوالأِماِكِن.  َفٍة َعامَّ ُق ِب�صِ َة ُتَطبَّ  اأى اأنَّ الَقاِعَدَة الَقَاُنونيَّ

3- �ُصُلوِكيٌة:

َكاَنِت  َمْهَما  اِهِر  الظَّ َو�ُصُلوِكهِم  الأْفَراِد  وَعاَلَقاِت  ِبَتْنِظيم تعامالت  َتهتمُّ  َة  الَقاُنوِنيَّ الَقاِعَدَة  اأنَّ  اأَْى    

َواَيا  الم�َصاِعُر َوالنَّ

اِئ�َض اْلَقَواِعِد الَقاُنوِنيِة ؟ دَد َخ�صَ ا �َصَبَق ... َهْل َت�صَتِطيُع اأْن ُتحِّ ِممَّ

4- ُمْلِزَمٌة 

َباُعَها واإّل  وُع َلَها واتِّ ة ، َبْل َيِجُب الُخ�صُ اأَْى اأنَّ الأْفَراَد َلْي�ُصوا اأْحَراًرا ِفى ُمَخاَلَفِة الَقاِعَدِة الَقاُنونيَّ

ََتمَّ َتوِقيُع الَجَزاِء َعَلْيهِم .

ن�صاط )2( فكر وتعلم - ن�صاط )3( فكر ولخ�س بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ولعلك تت�صاءل ... َهْل َتْخَتِلُف َقَواِعُد الَقاُنوِن َعْن َقَواِعِد )الدِّيِن - الأْخاَلق - الَعاَداِت َوالتَّقاِليدِ( 

 بينهما ، َفمَثاًل:
ٌ
اِئِدة ِفيه؟ َنَعْم ، ُهَناَك اْخِتالٌف َكبير ال�صَّ
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قواعد الدين: 

ا�ِض؛  ى اأَْوَحى ِبَها اهلُل �ُصبَحاَنه - َوَتَعاَلى اإَلى ُر�ُصِلِه ليبلُِّغوَها اإِلى النَّ ِتِ َواِهى الَّ َمْجُموَعُة الأَواِمِر َوالنَّ

ْنَيا َوالآِخَرِة ، وتنا�صب كل زمان ومكان.  الِحهِم ِفى الدُّ لْيَعمُلوا ِبها ِل�صَ

الأخالق ِهى: 

َعَدِم  َعَلى  ُب  َوَيَترتَّ  ، اْلُمَجتمِع  ِفى  الُعْلَيا  المُثل  َعِن   
ِّ
ُتعبر الَِّتى  وال�صلوكياِت  الَقَواِعد  َمجموَعُة 

اْحِتراِمها �َصَخُط اْلُمَجَتَمِع َعَلى اْلُمَخاِلِف َلَها .

ين َت�ْسَتمُل على َواِجَب الَفْرِد َنحو َنْف�ِسِه  َقواِعُد الدِّ

ا َقَواِعُد الَقاُنوِن َفهى: َواِجُب  َوغيرِه وَخاِلقِه ، اأمَّ

الإْن�َساِن َنحو نف�سه وغيره.

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

العادات والتقاليد :

ا�ُض  النَّ ِفُق  يتَّ
َ
و�ُصُلوٍك  َقَواِعُد  ُمْجَتمع  ُكلِّ  ِفى  ُيوَجُد 

اْلْيوِمى  �ُصُلوِكهم  ِفى  َعَلْيَها  ْيِر  وال�صَّ باِعَها  اتِّ َعَلى 

ِبَحْيُث  ؛  ُمْعَتاَدٍة  وَرٍة  ِب�صُ ِة  الْجتَماِعيَّ َوَحَياِتهم 

َي�ْصُعُر  الَقَواِعُد  وَهِذه   ، ُمَخاَلفُتَها 
َ
اِدِر  النَّ ِمَن  َيُكوُن 

ها ُملِزَمٌة . ا�ُض ِباأنَّ النَّ

 اآداب ال�شتئذان 

ن�صاط )4( قارن وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة 

والتدريبات

ن�صاط )5( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ُه : لَك َقْد تت�صاءل ِباأنَّ َلعَّ

ُم َتَعاُماَلِت الأفراد قديًما؟ وهل  َهْل َكاَن ُهَناَك َقاُنوٌن ُيَنظِّ

هى الموُجوَدُة َحاِلًيا؟ 

ُف َعَلْيه الآَن من خالل .
َّ
 ّهَذا َما �َصوَف َنَتَعر
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ُره : اأُة الَقَاُنوِن َوَتطوُّ َن�صْ

ٍر .... َهْل َتْعِرُف َكْيَف ؟ ْكِل الَِّذى َيَتَنا�َصُب َمَع ُكلِّ َع�صْ ور ِبال�صَّ  الُع�صُ
ِّ
َر الَقاُنوُن َعَلى َمر َلَقْد َتَطوَّ

َبِع َمَراِحَل ِهى :
ْ
  القانون - ُمْنُذ َن�ْصاأَِتِه - َباأر

َّ
َلَقد َمر

ر اْلَقاُنوِن   َمَراِحُل َتَطوُّ

ُة   َقاِليد الدينيةاْلُقوَّ َقاِليُد اْلُعرفِيةالتَّ ْدِوينالتَّ التَّ

ْف�صيِل : َف ُكلٍّ ِمْنَها ِب�َصىٍء ِمَن التَّ
َّ
َوالآَن : َتَعاَل ِلَنتعر

ة:  1- َمْرَحلُة الُقوَّ

الُمْجَتمَع  َي�ُصوُد  َكاَن  ما  َواإِنَّ  ، الَمْعُروِف  ِبالَمْعَنى  َقاُنوٌن  ُهَناَك  يُكْن  لْم   ، ِة  الِبَداِئيَّ وِر  الُع�صُ َفِفى 

ِة الَِّتى َتحِميهَما . ُد �ُصُعوٍر ِبوُجوِد ُحُقوٍقٍ َوَواِجباٍت ، َوَكاَنْت ُتحدُِّد َعْن َطريِق الُقوَّ
َّ
َتَقاِلِيُد اأَْو ُمَجر

ة: يِنيَّ َقاليد الدِّ 2-  َمْرَحَلُة التَّ

َوُظُهوِر  ِة  الأُُلُوِهيَّ ِفْكَرِة  واْكِت�َصاِف  ِة  الَب�َصِريَّ اْلُمْجَتمَعاِت  م  َتقدُّ َمَع 

ُكلِّ  َدَر  َم�صْ َبَح  اأ�صْ الَِّذى   ، الدِّيِن  اإَلى  �َصىٍء  ُكلَّ  ُد 
ْ
الَفر َن�َصَب   ، الأْدَياِن 

�َصىٍء ِبَما ِفى َذِلَك الَقاُنوُن ... 

القانون فى المجتمع البدائى كان 

مرادًفا للقوة .

؟ َهْل َتْعلُم اأنَّ

ن�صاط )6( فكر وا�صتنتج بكتاب الأن�صطة والتدريبات

ة رِفيَّ 3-  َمْرَحَلُة الَّتَقاِليد اْلُعْ

 ِفى و�صع 
ٌ
َلُه َدْور اأْن َيُكوَن  ُه ُيمِكُن  اأنَّ اأْدَرَك الإْن�َصاُن  اأَ�َصاِليِب الَحَياِة ،  ِر  َمِن َوَمَع َتطوُّ ِبمُروِر الزَّ

ُروَرِة  ْنِظيم  هذه َلْي�َصْت بال�صَّ مجموعة من القواعد تنظم العالقات بين افراد المجتمع وَقَواِعَد التَّ

َعَلْيَها  َيَتَعاَرُف  الَِّتى  َقاِليِد  َوالتَّ الَعاَداِت  ِمَن  َتُكوَن  اأْن  ُيْمكُن  ما  واإنَّ ِدينيًة  َقَواِعَد  ُكلُّها  َتُكوَن  اأْن 

ِك ِبَها . َم�صُّ ون َعَلى التَّ اأْفَراُد المجتمع َوَيْحِر�صُ
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ْدِوين 4- َْمرَحَلُة التَّ

 ، َمُكُتوٍب  َغْيَر  الَقاُنوُن  َكاَن  اِبَقِة  ال�صَّ اْلَمَراِحِل  َفِفى 

َة  َن الَقَواِعَد الَقاُنوِنيَّ َوِعْنَدَما اْكَت�صف الإْن�َصاُن الِكَتاَبَة َدوَّ

الَقاُنونيُة  الَقَواِعُد  اْنَتَقلِت   : َوَهكَذا  النَّا�ِض  َبْيَن  لَن�ْصِرَها 

َها اإلى اأْن  ِرَها، َوَنمْت ِبنموِّ َرْت ِبَتطوُّ ور ، َوَتطوَّ َعْبَر الُع�صُ

لْت اإلى اْلُم�ْصَتوى الَِّذى َنَراه الآَن . َو�صَ

اِدُر الَقاُنوِن : َم�صَ

اِدُرُه اْلُمْخَتِلَفُة الَِّتى َي�ْصَتمدُّ ِمْنَها اأَْحَكاَمه .. َهْل َتْعِرُفَها ؟ للَقاُنوِن َم�صَ

َف َعَلْيَها .
َّ
اِلى َحتَّى َتَتعر ْكِل التَّ  ال�صَّ

ْ
اُْنُظر

بع�س م�شادر القانون

مبادئ ال�شريعة الإ�شالميةالعرفالت�شريع

هو هوهو

عملية  و�شع القواعد القانونية 

فى �شورة مكتوبة بوا�شطة 

ال�شلطة المخت�شة بذلك فى 

الدولة

اعتياد النا�س �شلوًكا معيًنا 

فى حياتهم الجتماعية بحيث 

ي�شبح قاعدة ملزمة لديهم 

يعاقب عليه من يخالفها

اأ�ش�س عامة م�شتمدة من الدين 

الر�شمى للدولة
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ُة الَقَواِنيِن ِفى الُمْجَتمِع ؟ يَّ اأُل .. َما اأهمِّ والآن : لعلََّك َقْد َت�صْ

، َفاَل َقاُنوَن ِبال ُمْجَتمَع ، وَل ُمْجَتمٍع ِباَل َقاُنوٍن .
ً
ة  ُتْعَتبُر الَقَواِنيُن �صروَرًة اْجتَماِعيَّ

ُق : فالَقاُنوُن ُهو الَِّذى ُيحقِّ

 الأْمَن َوالنَِّظاَم َداِخَل الُمْجَتمِع .  الَعْدَل َوالُم�َصاَواَة َبْيَن الأْفَراِد .   

َرُه . َم الُمْجَتمع َو َتطوُّ  َتقدُّ  ا�ْصِتقَراَر الُمْجَتمِع َوَبَقاَءُه .   

َتْنتُج اأَنَّ : ا �َصَبَق َن�صْ َوممَّ

ٍة ِفى الُمْجَتمِع .
َّ
 اْحِتَراَم الَقاُنون َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمَواِطٍن ؛ لَتْوِفير َحَياٍة اآِمَنٍة ُم�َصتقر

تعلمت من هذا الدر�س اأن :

َل ُيمِكُن اأْن َي�َصِتقيَم النَِّظاُم ِفى اأىِّ ُمَجتمٍع بُدوِن الَقاُنوِن.

َقاِليدِ( َواِعد الدِّيِنية ــ القيم الخلقية ـــ الَعاَداِت والتَّ  ُهَناَك َفْرٌق َبْيَن الَقاُنوِن ُوُكلٍّ ِمْن: )الَقَ

ٌةـــ ُمْلِزَمٌة( ٌةــ �ُصُلوِكيَّ ٌةــ َعامَّ ُة َتَتميُز باإنها )اْجتماِعيَّ  الَقَواعُد الَقاُنوِنيَّ

ِرىُّ َيِجُب اأْن:  الُمَواِطُن الم�صْ

. ِرىِّ - يعتزَّ ِبَعاَداِت َوتَقاِليِد المْجَتمِع الم�صْ َة الَقاُنوِن ِفى َحَياِتَنا   - ُيَقدُِّر اأهميَّ

ِة َمَراِحَل ِهى:  بعدَّ
َّ
رِه َمر الَقاُنوُن ِفى َتَطوُّ

دِويُن 4- التَّ ُة   ِفيَّ
ْ
َقاِليُد الُعر 3- التَّ ُة   َقاِليُد الدِّينيَّ 2- التَّ ةُ  1- الُقوَّ

ٌة منها: اِدُر ِعدَّ  للَقاُنوِن َم�صَ

ِريعِة الإ�ْصاَلِمية. 3- َمباَدُئ ال�صَّ ُف  
ْ
2- الُعر �ْصِريُع    1- التَّ

توجه اإلى كتاب الأن�شطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدر�س
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َمَفاِهيُم الِوْحَدِة

اِلٌح ُمَواِطٌن �سَ
خ�ُض الَّذى َلدْيِه ِمَن الِقيَم والمَهاَراِت والمَعاِرِف َما ُي�َصاِعُده  ُهَو َذِلَك ال�صَّ

ِة. اَياُه المْجَتمعيَّ ِفى الم�َصاَركِة بَفَعاِليٍة ِفى َحلِّ َق�صَ

ٌة يَّ َيا�صِ ُحُقوٌق �صِ
 
ِّ
َيا�ِصى ُع ِبَها المَواِطُن َعَلى الم�ْصَتَوى ال�صِّ ُد ِبَها ِتلَك الُحُقوُق الَّتى َيتمتَّ ُيْق�صَ

ْعبيِر َعْن َراأيِه - اْختياُر َمْن َيحكُمُه..« ُة التَّ ِّيَّ
وِمْنها: »ُحر

ُحُقوٌق 

ٌة اْجتماِعيَّ

الم�صتوي  علي  المَواِطُن  ِبَها  َيتمتُع  اأن   الواجب  الحقوق  ُكلُّ  ِهى 

ْعِليِم -  الجتماعي ، ِمْثَل: الَحقِّ ِفى »الْنِتَقاِل - الم�ْصَكِن الَّالِئِق - التَّ

ال�صحه ...  الخ«

ُحُقوٌق 

اِديٌة  اْقِت�صَ

المَجاِل  ِفى  المَواِطُن  ِبَها  َيتمتُع  الَّتى  الُحُقوِق  َمجموَعُة  ِبَها  ُد  ُيْق�صَ

اِدىِّ ، والَّتى َتَتمثُل ِفى الَحقِّ ِفى »الَعَمِل - الَك�ْصِب الم�ْصُروِع..« الْقِت�صَ

ُحُقوٌق ثقافية
َعَلى  وِل  الُح�صُ يِة 

ِّ
وُحر التْفِكيِر  يِة 

ِّ
»ُحر ِفى  المَواِطِن  َحقُّ  ِبَها  ُد  ُيْق�صَ

المْعُلوَماِت«.

ٌة ُحُقوٌق ِدينيَّ
َعاِئِر  ْعَتقِد ، َوُحريِة ُمماَر�َصِة ال�صَّ يِة الُمْ

ِّ
ُد ِبها َحقُّ المَواِطِن ِفى »ُحر ُيْق�صَ

ِة«. الدِّينيَّ

ِة ُحُقوٌق اِديَّ والْقِت�صَ ِة  يا�صيَّ »ال�صِّ الُحُقوِق  ِبمْجُموَعِة   
ٌّ
اأْخالِقى اْلِتَزاٌم 

المواطن  ِبَها  َيتمتَع  اأْن  َيِجُب  الَّتى  ِة«  والدِّينيَّ ِة  والثَّقاِفيَّ ِة  والْجتَماعيَّ

ِغيرِة والَكِبيَرِة َبْيَن اأْفَراِد َجَماَعِته ال�صَّ

َواِجَباٌت
اِت الَّتى َيِجُب َعَلى المَواِطِن الْلِتَزاُم ِبَها  ُد ِبَها َمجموعُة الم�ْصُئوليَّ ُيْق�صَ

ِتَجاَه ُمْجَتمِعِه َوَوَطِنِه.

ُمَواَطَنٌة
الَّتى  بالَواِجَباِت  َوَيلَتِزُم   ، ِبالُحُقوِق  َيَتمتُع  ِبحْيُث  ِللمَواِطِن  َفٌة  �صِ

َها َعَلْيِه اْنِتماوؤُُه ِلَوَطِنِه. َيْفِر�صُ

عالقة بين الفرد والدولة يحددها الد�صتور وينظمها القانون وتت�صمن 

هذه العالقة واجبات وحقوق متبادلة.
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